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شاتلهای اندیور و دیسکاوری با هم رو در رو شدند
دو ش��اتل اندیور و دیس��کاوری در اتفاقی نادر هنگام خروج از آش��یانه های خود در 
مرکز فضایی کندی در فلوریدا با یکدیگر رو در رو ش��دند. هندس��ان ناسا دو شاتل 
دیسکاوری و اندیور را از آشیانه های خود خارج کردند تا آنها را برای انتقال به موزه 
آماده کنند. این دو ش��اتل در این رویداد نادر در میانه راه با یکدیگر رو در رو شدند. 
مهندسان و کارکنان ناسا در مرکز فضایی کندی در فلوریدا هرگز این دو شاتل غول 

پیکر را در کنار هم ندیده بودند.
 دیس��کاوری بهار سال آینده به آش��یانه جدیدی در ویرجینیا منتقل خواهد شد. این 

آشیانه متعلق به موزه ملی هوا فضای اسمیت سونیان در واشنگتن است.
اندیور به مرکز علوم کالیفرنیا در لس آنجلس منتقل خواهد ش��د و آتالنتیس که به 
تازگی آخرین ماموریت عصر ش��اتلها را به پایان رساند در مرکز فضایی کندی برای 

تماشای عمومی باقی خواهد ماند. 
پنج ش��اتل در طول 30 برنامه فضاپیماهای ناس��ا در مجموع 355 فضانورد را از 16 
کش��ور به مدار بردند. در طول این ماموریتها، دو شاتل کلمبیا و چلنجر دچار سانحه 

شدند که در این حوادث 14 فضانورد جان باختند.
ناس��ا در هر س��ال حداکثر 9 پرواز را برای مجموع شاتلها انجام داد. هزینه هر پرواز 

حداقل یک میلیارد دالر بود.

شبیه سازي ش�یوه  انتقال ژن ویروس ها در درمان بیمار ي ها
دانش��مندان اميدوارن��د كه پژوهش اخي��ر بتواند اي��ن رويكرد را در 
درما ن ه��اي ژنتيكي كه به تصحيح ژنهاي ناقص از جمله ژن هاي عامل 

سرطان مي پردازد، قابل اجرا كند.
درمان ژنتيكي هنوز در مراحل اوليه خود قرار داش��ته و با چالش هاي 
آشكاري در راه هدف قرار دادن سلولهاي آسيب ديده و ساخت ژن هاي 
اصالحي روبرو اس��ت. يكي از چالش��هاي مهم كه در اين پژوهش به 
آن پرداخته ش��ده، شناس��ايي راههايي براي انتقال ژن هاي اصالحي به 
داخل س��لول است. اين امر به دليل نفوذپذيري ضعيف غشاي سلولي 

كار مشكلي محسوب مي شود.
اين پژوهش به توضيح يك توالي پتيد موس��وم به ناقل ژن پرداخته كه 
در اط��راف ژن پيچيده، آنها را داخل غش��اي س��لول منتقل كرده و از 

تله هاي تخريب گر داخل سلولي محافظت مي كند.
اين فرآيند ش��بيه مكانيزمي اس��ت كه ويروس ها ب��راي عفوني كردن 
س��لولهاي انس��ان اس��تفاده مي كنند. ناقل ژن طوري طراحي شده كه 
در پوش��ش هاي مختلف غش��اي س��لولي نفوذ كند. پپتيدها براس��اس 
اي��ن فرآيند در واكنش به تنها يك نوع غش��ا، س��اختار خود را تغيير 
مي دهن��د. اين كار به پپتيدها و همچني��ن ويروس ها اجازه مي دهد كه 
ژنه��ا را به داخل س��لولها منتقل كنند. جالب اينك��ه اين ويژگي به آن 
حالت آنتي باكتريال نيز داده و از اين رو مي تواند ژن را در محيط هاي 
چالش برانگي��ز باكتريايي نيز منتقل كند. محققان براي اثبات اين مفهوم 
از اي��ن ناقل ه��ا جهت انتقال يك ژن مصنوعي ك��ه براي يك پروتئين 

فلورسنت سبز كدگذاري شده بود، استفاده كردند.
اي��ن طرح مي تواند به عنوان يك قالب بالقوه براي سيس��تم هاي انتقال 
غيرويروس��ي و درمانهاي تخصصي اختالالت ژنتيكي مورد اس��تفاده 

قرار گيرد. 

تاریک ترین سیاره جهان معرفی شد
اخترشناس�ان موفق به کش�ف ویژگی عجیبی در یک سیاره فرا خورشیدی شده اند، این سیاره به شکلی باورنکردنی تاریک است و از دور 

به شکل تکه ذغالی سرخ رنگ دیده می شود.
این سیاره با نام کمتر از یک درصد از نور دریافتی را بازتاب می دهد و از این رو به تاریک ترین سیاره ای تبدیل شده که تا کنون در جهان 
رصد ش�ده اس�ت. این کش�ف در پی تحلیل اطالعات به دس�ت آمده از تلس�کوپ کپلر که می تواند درباره درخشش ستاره های دور افتاده 

اطالعات بسیار دقیقی را جمع آوری کند، رخ داده است.
در اتمس�فر این س�یاره از مواد ش�یمیایی از قبیل بخار سدیم، پتاسیم و اکسید تیتانیوم گازی که نور را به خود جذب می کنند، تشکیل شده 

است اما این نیز نمی تواند تاریکی بیش از اندازه سیاره را به خوبی توجیه کند.
با این همه  کامال تاریک نیست، حرارت بیش از اندازه داغ آن می تواند درخشش سرخ رنگ مبهمی را در سطح سیاره ایجاد کند، درست 
شبیه تکه ذغالی برافروخته. محققان تاریکی بیش از اندازه این سیاره را زمانی کشف کردند که نور ساطع شده از این سیاره را در هنگام 

گردش در مدار ستاره اش محاسبه کردند.
دلیل تفاوت آشکار این سیاره با مشتری این است که مشتری توسط ابرهای آمونیاکی که 
 2Bمی توانند بیش از یک س�وم نور دریافتی خود را بازتاب دهند، احاطه ش�ده است. اما
TrESبه دلیل داغ بودن بیش از اندازه از هیچ ابر آمونیاکی برخوردار نیس�ت. این س�یاره 
در مدار س�تاره خودGSC 0354902811 در فاصله ای پنج میلیون کیلومتری در حرکت 
اس�ت و این به آن معنی اس�ت که حرارت س�طح س�یاره می تواند در حدود هزار درجه 

سلسیوس باشد.
 بر اساس گزارش اسپیس، با ترکیب محاسبات دقیق کپلر و رصدهای انجام شده از 50   
بار مدارگردی این س�یاره اخترشناس�ان کمترین میزان تفاوت در درخش�ش این س�یاره 
فراخورش�یدی را ردیاب�ی کردند، تفاوت درخش�ش در این س�یاره تنه�ا 6 بخش در یک 
میلیون اس�ت. به بیانی دیگر کپلر توانس�ته است به صورت مس�تقیم نور مرئی که از خود 

سیاره ساطع می شود را ردیابی و با دقت محاسبه کند.
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تولید فوم هایی برای ترمیم اس�تخوان و انتقال دارو به بدن
پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی اصفهان موف��ق به تولید نان��و کامپوزیت با 
اس��تفاده از فناوری نانو ش��دند که می تواند به عنوان حامل های داروهای 
ض��د س��رطان و آنتی بیوتی��ک و همچنین ترمیم اس��تخوان کارب��رد دارد.
مهن��دس حام��د قمی مج��ری طرح با اش��اره ب��ه خ��واص کامپوزیت ها 
گف��ت: کامپوزیته��ا ام��کان ایج��اد داربس��تهای زیس��ت فعال و زیس��ت 
اضمح��الل پذیر ب��ا خواص فیزیک��ی و مکانیک��ی مناس��ب را فراهم می 
کنن��د  ع��الوه بر ای��ن مواد م��ی توانند ب��ه گونه ای مهندس��ی ش��وند که 
می��زان جذب آنه��ا در بدن برابر با میزان ش��کل گیری بافت جدید ش��ود.
وی با اشاره به پژوهش انجام شده در این زمینه در دانشگاه صنعتی اصفهان 
اظهار داش��ت: در این پژوهش ب��ا توجه به مزایای بیو س��رامیک های نانو 
س��اختار و فر ایند قالب ریزی ژل تالش بر تولید، مش��خصه یابی و ارزیابی 
فومهای نانو س��اختار از جنس هیدروکسی آپاتیت و شیشه زیست فعال شد.
 مج��ری طرح ب��ه بیان نح��وه اج��رای این پژوه��ش پرداخ��ت و یادآور 
ش��د: در ای��ن مطالع��ه نان��و پودره��ای هیدروکس��ی آپاتی��ت و شیش��ه 
زیس��ت فع��ال ب��ه روش س��ل-ژل تولی��د ش��د و فومه��ای کامپوزیتی از 
نان��و پودره��ای ب��ه دس��ت آم��ده ب��ه روش قالب ری��زی ژل تهیه ش��د.
 قمی با تاکید بر اینکه نتایج به دست آمده تولید موفقیت آمیز فوم کامپوزیتی 
نانو س��اختار از جنس هیدروکسی آپاتیت و شیشه زیست فعال را نشان می 
دهد خاطر نش��ان کرد: فوم های به دست آمده دارای ترکیب شیمیایی شبیه 
به بخش معدنی استخوان بوده و با تغییر نسبت هیدروکسی آپاتیت به شیشه  
زیست فعال می توان به نرخ کنترل شده ای از میزان زیست فعالی و زیست 
اضمحالل��ی که ب��رای کاربردهای مختلف مورد نیاز اس��ت، دس��ت یافت.
 ای��ن محق��ق کاربرد نانو ف��وم های به دس��ت آمده را در مهندس��ی بافت

گوش انسان منبع جدید سلولهای بنیادین
دانشمندان دانشگاه یوکوهاما اعالم کردند گوش انسان منبعی غنی از 
س��لولهای بنیادینی است که می توان از آنها برای کاشت غضروفهای 

قابل پیوند به صورت و بدن انسان استفاده کرد.
 اف��رادی که ب��رای ترمیم غضروفهای آس��یب دیده ب��دن و به ویژه 
ص��ورت خود نیازمند کمک هس��تند به زودی م��ی توانند این کمک 

را از منطقه ای دور از انتظار از بدنشان، یعنی گوشها دریافت کنند.
دانشمندان توانس��ته اند با موفقیت سلولهای بنیادین گوشهای انسان 
را به توده ای از غضروف تبدیل کنند که می توان از این غضروف به 
عنوان موادی که در حال حاضر در جراحی های زیبایی به کار گرفته 

می شوند، استفاده کرد.
محققان دانش��گاه یوکوهوما سیتی در ژاپن اولین محققانی هستند که 
تایید کرده اند گوش یکی از منابع س��لولهای بنیادین در بدن انسان 
اس��ت و این س��لولهای بنیادین درون نس��جی به نام »شامه غضروف 

پوش« پنهان شده اند.
محققان بخش��ی از این نس��ج را از گوش انس��ان برداش��ته و به بدن 
موش تزریق کردند. این سلولهای پیوند زده شده توانستند با موفقیت 
در قالب غضروف رش��د کرده و برای بیش از 10 ماه س��الم و قابل 

استفاده باقی بمانند.
بر اساس گزارش نیوساینتیست، دانشمندان ژاپنی اکنون قصد دارند 
ب��رای اولین بار این ش��یوه تامین غض��روف را به ص��ورت بالینی در 

بیمارستان دانشگاه مورد آزمایش قرار دهند.

خلق اولین جاندار جهان با کد ژنتیکی دارای اطالعات مصنوعی
اولین  ایجاد آمینو اسید نوع 21  با کمک تکنیکی برای  دانشمندان موفق شدند 

جاندار جهان که در کد ژنتیکی اش اطالعات مصنوعی وجود دارد را خلق کنند.
از  این شیوه می تواند احتمال خلق ویژگی های جدید را در طیف گسترده ای 
حیوانات و جانداران افزایش داده و عملی تر سازد. دانشمندان با استفاده از این 
در دست  را  زنده  بدن موجودات  مولکولهای  اتم  به  اتم  کنترل  توانند  شیوه می 

داشته باشند.
محققان در البراتوار بیولوژی مولکولی انجمن مطالعات پزشکی در کمبریج کد 
ژنتیکی نوعی کرم را که تنها یک میلیمتر است و بدن شفاف آن از هزار سلول 
اصلی  نوع  به  نسبت  جدید  کرمهای  این  در  آنچه  دادند.  تغییر  را  شده  تشکیل 
ای  گونه  به  کدها  این  زیرا  است  جانداران  این  ژنتیکی  کدهای  است،  متفاوت 
تا مولکولهای زیستی خلق کنند که در جهان طبیعی  اند  یافته  تغییر  افزایش و 

شناخته شده نیستند.
امکان می دهند  زیستی  ارگانیزمهای  به  DNA هایی هستند که  الگوی  ژنها 
اما محققان  بسازند  اسیدها  آمینو  از  را  پروتئین  عوامل زیستی خود، مولکولهای 
ساختار ژنتیکی این کرمها را به گونه ای تغییر دادند که بدن آنها شامل آمینو اسید 

نوع 21 شود، پدیده ای که در طبیعت یافت نمی شود.
به این شکل می توان پروتئینهای سازنده بدن این جاندار را به شکلی خلق کرد 
که کامال تحت کنترل محققان باشند. DNA از رشته هایی از قطعات ساده تر 

به نام آمینو اسیدها ساخته شده که متناسب با نوع ترکیبی که دارند، پروتئنیهای 
مختلفی تولید می کنند که جانداران برای ادامه بقا به آنها نیازمندند. 

این تکنیک بر اساس تکنیکی دیگر که ده ها سال پیش در موسسه تحقیقاتی 
»اسکریپ« توسط محققان انجام گرفته بود، ارائه شده است. با این همه در آن 
ای- باکتری   DNA به  را  مصنوعی  اسید  آمینو  توانستند  تنها  محققان  زمان 

کوالی و نه یک حیوان کامل معرفی کنند.
 A, C, با حروف  اند که  DNA تشکیل شده  از چهار بخش  کدهای ژنتیکی 
G و T شناخته می شوند، ماشین ژنتیکی DNA را در ساختارهایی سه حرفی 
می خواند که این سه حرفی ها نشان دهنده قطعه های آمینو اسیدی است که 

پروتئینهای جانداران را ایجاد می کنند.

و سیستم های انتقال دارو ذکر کرد و افزود: فوم های تولید شده می تواند به عنوان گزینه ای مناسب و نوید بخش در زمینه استفاده در مهندسی بافت مخصوصا 
کاربردهایی که نیاز به تحمل بار ندارند مانند حامل های داروهایی مانند آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد سرطان که امکان استفاده از آن از طریق دهانی وجود ندارد، است.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن م��واد م��ی تواند ب��رای پر ک��ردن نواقص اس��تخوانی اس��تفاده ش��ود، ادام��ه داد: گام بع��دی ای��ن کار تحقیقات��ی انجام 
آزمونه��ای کش��ت س��لول، زیس��ت س��ازگاری، مطالع��ات در ب��دن موج��ود زن��ده و آزمایش��های مرب��وط به نح��وه رهای��ش دارو خواه��د بود.
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 کشف اولین شواهد وجود مولکول اکسیژن در فضا توسط 
تلسکوپ هرشل 

این روزها دیگر خیلی کم اتفاق می افتد، بش��نویم دانشمندان می 
گوین��د ک��ه چیزی را در فضا برای اولین بار کش��ف ک��رده اند. اما 
س��تاره شناس��انی که با س��ازمان فضایی اروپا در رصدخانه هرشل 
هم��کاری دارند، دیروز خبر اکتش��اف تازه و بزرگی را اعالم کردند. 
آنه��ا تایید کردن��د که برای اولین بار مولکول های اکس��یژن را در 
فضا یافته اند. س��تاره شناس��ان حدس می زنند این اکس��یژن به 
دلی��ل ذوب ش��دن آب ی��خ زده درون ذرات غباره��ای فضای��ی 
توس��ط گرمای س��تارگان نزدیک به این غبارها شکل گرفته باشد.

مانند همیش��ه هر کشفی، چندین و چند سوال مهم جدید را برای 
انسان ایجاد می کند. برای اطالع باید بگوییم که دانشمندان هنوز 
مقدار زیادی مولکول اکس��یژن که قابل توجه باشد پیدا نکرده اند. 
همچنین هنوز ایده ای در خصوص میزان اهمیت و ویژگیهای خاص 
مولکول های کشف شده ندارند و در حال تحقیقات بیشتر هستند. 
نکته آخر هم اینکه، مولکول های اکسیژن درون گرد و غبار سحابی 
Orion یا منظومه جبار در کهکش��ان راه ش��یری پیدا ش��ده اند. 

 نیمي از هوش انسان موروثي است هوشمند
محققان دانشگاه ادینبرگ با انجام آزمایش خون بر روی بیش از 
یافتن  برای  اسکاتلند  و  انگلستان  ساکنان  از  نفر   500 و  هزار  سه 
نیم میلیون نشانگر ژنتیکی متوجه تغییراتی کوچک در DNA آنها 

شدند.
تحلیل نتایج این مطالعه و نتایج به دست آمده از تست های هوش 
نشان داد 40 درصد از اختالف ها در »هوش متبلور شده« ، توانایی 
دست پیدا کردن به دانش و مهارت طی گذشت زمان، در ژن های 

انسان ها نهفته است.

»هوش جاری«، یا توانایی استدالل و تفکر، به اندازه بیشتری تحت 
توانایی  از  درصد   51 در حدود  واقع  در  دارد.  قرار  ژنتیک  سلطه 

انسان ها در تفکر متفاوت به DNA آنها بستگی دارد.
به گفته محققان، تفاوت های فردی در میزان هوش ارتباط نزدیکی 
با بسیاری از دستاوردهای مهم زندگی انسان ها از قبیل تحصیل، 

شغل، درآمد، سالمت و طول عمر دارد.
با این همه محققان اعالم کردند نتایج این مطالعه به شکلی غیر 
واضح تایید می کند که نسبت قابل توجهی از تفاوت های فردی در 

هوش انسان ها وابسته به تغییرات ژنتیکی آنها است.

ساخت بالنی با گنجایش 6 سرنشین برای سفر به فضا
»خ��وزه ماريانو لوپ��ز« بنيانگذار ش��ركت »Zero2Infinity« قصد دارد، امكان 
مشاهده تاريكی فضا و انحنای زمين را از زاويه ديد و پايگاهی متفاوت از هميشه 
از باالی يك بالن كه سفر با آن 110 هزار يورو هزينه خواهد داشت، فراهم آورد. 
ارتفاع پرواز اين بالن بسيار پايين تر از ارتفاع مورد نظر ديگر شركتهايی است كه 
قصد دارند فضاپيماهای توريس��تی خود را به آن ارسال كنند اما لوپز معتقد است 
آنچه از ارتفاع 100 كيلومتری از سطح زمين ديده می شود را می توان از ارتفاع 

36 كيلومتری نيز مشاهده كرد.

تلفن های همراه آینده به کیسه هوا 
مجهز می شوند

رئی��س و بنیانگ��ذار س��ایت آم��ازون اختراع 
جدیدی را به ثبت رسانده است که برپایه آن 
می توان تلفنهای هم��راه آینده را مهجزه به 

کیسه هوا )ایر بگ( کرد.
»ج��ف ب��زوز«، بنیانگذار و رئیس فروش��گاه 
و کتابفروش��ی آنالین آم��ازون و تولیدکننده 
پخش کننده کتاب الکترونیک کیندل اختراع 
جدیدی را به ثبت رسانده است که نشان می 

دهد زمانی که تلفن همراه سقوط می کند با 
استفاده از سرعت سنج این دستگاه می توان 
یک کیس��ه هوای کوچک )ایر بگ( را که در 
داخل تلفن همراه قرار گرفته اس��ت فعال و از 

آسیب دیدن دستگاه جلوگیری کرد.
در این اختراع به ثبت رسیده تنها کیسه هوا 
معرفی نشده است بلکه این فناوری، استفاده 
از فواره های گاز را برای کاهش دادن سرعت 
سقوط و به دست آوردن زمان کافی برای باز 

شدن کیسه هوا پیش بینی می کند.

براس��اس گزارش »پی. س��ی مگزی��ن«، این 
اخت��راع همچنین پیش��نهاد می کند که یک 
هدفیاب لیزری می تواند سرعت نزدیک شدن 
س��طح تلفن همراه به زمین را تشخیص دهد 
و تعیین کند که آیا تلفن همراه به طور سالم 
می تواند به زمین برس��د و یا برای ایمنی نیاز 

به باز شدن کیسه هوا دارد.
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  مردان بیشتر از زنان دچار 
پیرگوشي مي شوند

ایران  بیني  و  گلو  گوش ،  انجمن  عضو 
با  گذشته  به  نسبت  پیرگوشي  گفت: 
در  کمتري  سنین  در  و  بیشتر  سرعت 
اتفاق مي افتد و مردان بیشتر از  کشور 
زنان دچار پیرگوشي مي شوند. ابراهیم 
رزم پا در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
تدریجي  شنوایي  افت  یک  پیرگوشي 
است که با افزایش سن اتفاق مي افتد 
و در واقع یک نوع معمول از کم شنوایي 
حسي عصبي است که منجر به اختالل 
شنوایي دائم مي شود و اغلب مردم به 

وجود آن آگاه نیستند.

سر  معرض  در  قرارگرفتن  افزود:  وي 
صداي  مثل  ناخواسته  )صداي  صدا  و 
بوق خودروها( یکي از دالیل پیرگوشي 
سال ها  که  افرادي  همچنین  است. 
گیرند  مي  قرار  صدا  و  سر  معرض  در 
از  و  مي شوند  پیرگوشي  دچار  معموالً 
باالرفتن  سن،  افزایش  دیگر  طرف 
فشار خون، استرس زیاد، برخي داروها 
موجب  مي توانند  ارثي  عوامل  حتي  و 

ابتال به پیرگوشي شوند.
این متخصص گوش گلو و بیني تصریح 
به  اصوات  تشخیص  در  دشواري  کرد: 
از  )س(  حرف  مثل  زیر  اصوات  ویژه 
مهمترین عالمت هاي ابتال به پیرگوشي 
است و در افراد پیرگوش فهم مکالمات 

به خصوص وقتي سر و صداي زمینه اي 
اینکه  ضمن  است.  مشکل  دارد  وجود 
افراد پیرگوش صداي مردها را بهتر از 

زنان مي شوند. 
علوم  دانشگاه  علمي  هیئت  عضو  این 
اگر  کرد:  خاطرنشان  تهران  پزشکي 
فردي احساس کم شنوایي مي کند بهتر 
است براي ارزیابي میزان افت شنوایي 

به یک اودیولوژیست مراجعه کند.
افزود:  بیني  و  گلو  گوش  تخصص 
مفیدترین کاري که یک شنوایي شناس 
مي تواند براي افراد با مشکل پیرگوشي 
برنامه هاي  و  سمعک ها  دهد  انجام 

توانبخشي است .

  ابتدا فکر کنید سپس حرکت کنید
محققان تنوانس��تند با دریافت س��یگنالهای مغزی از 64 الکترودی که به 
سر فرد متصل می شود, حرکات 3بعدی فرد را احیا کنند و همچنین فرد 
را قادر س��ازند که  مکان نمای کامپیوتر را با استفاده از افکار خود کنترل 
کند. همچنین محققان موفق ش��ده اند که حرکات سه بعدی پیچیده ی  
ق��وزک پا، مفصل ران ف��رد را در حین حرکت بر روی تردمیل احیا کنند. 
هدف این تحقیق توس��عه ی فناوری غیر تهاجمی ای اس��ت که توانایی 

حرکت را به قربانیان و حادثه دیدگان باز گرداند. 
محققان سالها به بررسی فعالیتهای مغزی و تطابق آنها با حرکات اعضای 
بدن پرداخته اند. آنها با بررسی فعالیتهای عصبی و ارتباط آنها با حرکات 
افراد ، توانس��ته اند حرکات فرد را رمزگش��ایی کنن��د. به گفته ی الری 
فورستر، استادیار فیزیوتراپی و توان بخشی دانشکده ی پزشکی دانشگاه 

مریلن��د، ب��ا اس��تفاده از کاله 
مغزی، افرادی که بر اثر بیماری 
های قلب��ی عروق��ی، دیابت و 
تصادف قادر به حرکت نیستند، 
می توانند اف��کار خود را تبدیل 
به حرکت کنن��د و پاهای خود 
را ب��اال و پایین ب��رده و حرکت 

دهند.
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شیرها از صحنه جنایت مي گریزند
محققان با استفاده از ماهواره به تعقیب گروهی از کشنده ترین گربه های آفریقایی پرداخته و دریافتند شیرهای آفریقایی 
پس از جنایت از صحنه می گریزند. محققان دانشگاه آکسفورد می گویند شیرها آشکارا از صحنه جنایت فرار می کنند، این 
جانداران پس از موفقیت در کشتن شکار خود، منطقه را در حالی ترک می کنند که شکارهای دیگر در حالت هشیاری و آماده 
باش کامل قرار دارند. این مطالعه بر روی شیرها می تواند نشان دهد این شکارچیان بزرگ کی و چرا از یک میدان شکار 

کنند،  می  حرکت  دیگری  میدان  تصمیم حیاتی که شیرها برای انتخاب به 
اطالعاتی از میان گزینه های بقا و یا گرسنگی  چنین  کنند.  اتخاذ  باید 
بهتر  طراحی  در  تواند  می  زندگی همچنین  برای  شده  محافظت  مناطق 
است شیرهای آفریقایی که تعداد آنها در  رسیده  نیم  به  سال   30 طول 
استراتژی  از  رمزگشایی  کند.  این شکارچیان زمانی که در محیطی کمک 
بسیار  هستند  بند  در  یا  و  چنین محدود  محققان  گفته  به  است.  دشوار 
گیر،  زمان  بسیار  میدانی  دشوار و خطرناک هستند. دانشمندان مطالعات 
دو برای توضیح دلیل ترک کردن صحنه  گوشتخواران  این  توسط  شکار 
فرضیه شکار ناموفق، شکارچیان هر فرضیه ارائه کرده اند. به گفته آنها در 
به راه خود ادامه می دهند. در فرضیه چه بر سر راه دارند را شکار کرده و 

دیگر شیرها پس از شکار موفقیت آمیز صحنه را ترک می کنند تا به شکارهای دیگر فرصت دهند از حالت دفاعی خارج شوند 
تا به این شکل شکارچیان بتوانند به آن منطقه بازگشته و از زاویه ای کور آنها را مورد هجوم قرار دهند. محققان برای بررسی 
این دو استراتژی در میان شیرها حرکات 8 شیر آفریقایی را که قالده های GPS به گردن داشتند را در پارک ملی »وانگ« در 

محدوده ای کمتر از هفت هزار کیلومتر مربع زیر نظر گرفتند.
با تعیین منطقه حدودی حضور این شیرها و انطباق آنها با صحنه شکارهایی که در سال های 2005 تا 2007 در این منطقه رخ 
داده بود محققان دریافتند شیرها پس از 87 درصد از شکارهایی که انجام داده اند دست کم چهار کیلومتر از صحنه جنایت 

فاصله گرفته اند، به بیانی دیگر از صحنه فرار کرده اند.
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افزایش درخشندگی ال سی دی با فناوری جدید
ی��ک ش��رکت ژاپن��ی توس��عه دهن��ده دس��تگاههای الکترونیکی مصرف��ی فناوری 
جدی��دی را ب��رای افزای��ش درخش��ندگی نمایش��گرهای »ال. س��ی. دی« کوچک 

توسعه داده است.
پ��س از فناوری »زیر پیکس��ل های زرد« )کواترون( در نمایش��گرهای »ال. س��ی. 
دی« محصول ش��رکت ش��ارپ، اکنون س��ونی فن��اوری جدیدی با عنوان »س��فید 

جادویی« )WhiteMagic( را عرضه کرده است.
نمایش��گرهای »ال. س��ی. دی« جدیدی که از این فناوری بهره می گیرند عالوه بر 

ترکیب کالسیک رنگهای »قرمز، سبز، آبی« یک عنصر رنگ »سفید« نیز دارند.
این رنگ س��فید موجب افزایش درخش��ندگی نمایش��گر و به طور همزمان، صرفه 
جوی��ی در مصرف انرژی الزم برای عملکرد دس��تگاه می ش��ود. ای��ن فناوری در 

نمایشگرهای کوچکی چون نمایشگرهای تلفنهای همراه هوشمند به کار گرفته خواهد شد.
نمایش��گرهای »س��فید جادویی« می توانند در همان س��طح درخش��ندگی باال در نمایش��گرهای 

فعلی، مصرف انرژی را کاهش دهند و در محیطهای بیرونی خواناتر باشند.
به خاطر الگوریتمهای »پس��ا- پردازش��ی پیش��رفته«، کیفیت تصاویر نش��ان داده شده بر روی این 
نمایش��گرها قابل رقابت با سایر نمایش��گرهای کوچک نخواهند بود. به طوریکه درخشندگی این 
نمایشگرها هزار شمع بر متر مربع )cd/m2 1000( یعنی دو برابر نور »آی- فن 4« خواهد بود.
س��ونی توضی��ح داد ک��ه نمایش��گرهای WhiteMagic دارای زاوی��ه دی��د 160 درجه هم در 
جهت افقی و هم در جهت عمودی هستند. کنتراست این نمایشگرها هزار به یک است. این »ال. 
س��ی. دی« 60 درصد از رنگهای اس��تاندارد NTCS را بازتولید می کند. نمایشگرهای »سفید 

جادویی« از ماه اکتبر به قیمت 65 دالر در دسترس قرار می گیرند.
عرضه تبلت استریک 5 به بازار متوقف شد

س�اخت و عرضه تبلت اس�تریک 5 در بازار به علت اس�تقبال اندك از آن 
متوقف ش�ده اس�ت. اگ�ر چه برخي مدل ه�اي رایانه هاي لوح�ي در بازار 
با اس�تقبال خوبي مواجه مي ش�وند، اما این بدان معنا نیس�ت که مردم از 
تمامي مدل هاي این محصوالت اس�تقبال کنند. اس�تریک 5 یکي از تبلت 
هایي اس�ت که در بازار رایانه هاي لوحي چن�دان مورد توجه قرار نگرفت 
و دل ش�رکت س�ازنده این محصول به طور رسمي از توقف عرضه آن خبر 
داده اس�ت. دل البته از عدم اس�تقبال از این محصول دلس�رد نشده و مي 
گوی�د قصد دارد با درس گرفتن از این شکس�ت تبلت تازه اي را طراحي 
کرده و روانه بازارهاي جهاني کند. Streak 5 که حدود یک س�ال قبل در 
بازار عرضه ش�د 615 دالر قیمت دارد. کارشناسان مي گویند علت اصلي 
عدم اس�تقبال از Streak 5 آن بود که این محصول با نمایش�گر 5 اینچي 
خود نه یک گوش�ي هوشمند محسوب مي ش�د و نه شباهتي به یک تبلت 

واقعي داشت و لذا مردم ترجیح دادند آن را خریداري نکنند. 
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به روزرساني جیمیل و سرویس اسناد گوگل
 اين به روزرساني ها به طور عمده مربوط به رابط كاربري گرافيكي اين دو سرويس است. با اعمال اين تغييرات كاربران راحت تر مي توانند 

به بخش هاي مختلف سرويس جيميل دسترسي پيدا كنند.
يكي از مهم ترين تغييرات در جيميل تسهيل مشاهده پيش نمايش صندوق الكترونيك است كه باعث مي شود كاربران راحت تر بتوانند در 

مورد ايميل هايي كه بايد بررسي و مطالعه كنند تصميم بگيرند.
از اين طريق عالمت گذاري ايميل هاي مختلف بدون باز كردن و مشاهده محتواي آنها هم ساده تر شده است.

از سوي ديگر رابط كاربري هر دو سرويس براي كاربران تبلت و تلفن هاي همراه هم ارتقا يافته است. افزايش دقت گرافيكي و سهولت 
انتقال بين صفحات مختلف از جمله تغييراتي است كه گوگل در اين دو بخش اعمال كرده است.

افزايش ميان برهاي موجود در سرويس اسناد گوگل ديگر تغيير مهم اعمال شده است. رابط كاربري جديد اين سرويس 
هم انتقال بين بخش هاي مختلف آن را تسهيل كرده است.

عالوه بر اين گنجاندن عكس و آمار در فايل هاي اسنادي سرويس Google Docs نيز ساده تر شده است. 

از 65 درصد  بیش  اگر چه گوگل 
اینترنتي جهان  بازار جستجوي  از 
را در کنترل خود دارد، اما بررسي 
جستجوگر  دو  دهد  مي  نشان  ها 
در  بیشتري  کارآیي  یاهو  و  بینگ 
دارند.  جستجوگر  این  با  مقایسه 
تحقیقاتي  موسسه  هاي  بررسي 
دهد،  مي  نشان   Hitwise
استفاده یاهو  از  که  کاربراني 

رو به افزایش استمحبوبیت جستجوگر بینگ 

مي کنند در 81 درصد از موارد از این طریق به نتایج مد نظرشان 
به نمایش درآورده که  آنها  را براي  یاهو سایت هایي  اند و  رسیده 

ارتباط منطقي زیادي با خواست کاربر داشته اند. 
مایکروسافت  بینگ  جستجوي  موتور  دقت  و  کارآیي  نظر  از 
با  مرتبط  نتایج  موارد  از  درصد   80 در  زیرا  است،  دوم  رتبه  در 
جستجوي کاربران را به نمایش درآورده است. اما گوگل با فاصله 
قابل توجهي از این دو موتور جستجو در رتبه سوم است و میزان 
موفقیت کاربران در زمان استفاده از آن محدود به 67.56 درصد 
و  رشد  حال  به  تا   2009 سال  در  اندازي  راه  زمان  از  بینگ  است. 
پیشرفت خوبي به خصوص در آمریکا و کانادا داشته، اما در دیگر 

نقاط جهان نتوانسته به اندازه این دو کشور موفق باشد.
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تبلت سه بعدی اسوس 2012 در بازار
در معرض  کامپیوتکس 2011  نمایشگاه  در  بار  تبلت نخستین  این 
فردش  به  منحصر  رویکرد  خاطر  به  و  گرفت  قرار  عموم  دید 
کرد.تبلت  جلب  را  بسیاری  توجهات  اینچی   7 تبلت های  به 
نمایش  صفحه  یک  دارای  اسوس   ۳D  Eee Pad MeMO
دارای  به حال  تا  تبلتی  که هیچ  است  به عینک  نیاز  بدون  سه بعدی 
به  بلوتوثی  هدست  سیستم  یک  از  و  است  نبوده  امکاناتی  چنین 
را می دهد و  برقراری تماس های صوتی  اجازه  MeMIC که  نام 
بهره می برد.از دیگر  یادداشت برداری  برای  یک خودکار دیجیتالی 
پردازنده  کرد:  اشاره  موارد  این  به  می توان  تبلت  این  ویژگی های 
رم  کام،  هانی  اندروید  عامل  سستم  گیگاهرتزی،   1.2 هسته ای  دو 
یو  پورت های   ،HDMI گیگابایتی،   ۳2 حافظه  گیگابایتی،  یک 
 5 دوربین  جلو،  قسمت  در  مگاپیکسلی  دو  دوربین   ،2.0 بی  اس 

مگاپیکسلی در قسمت عقب، 10 ساعت طول عمر باتری.

چاپ از راه دور و با تلفن همراه
توسط  که   ePrint انحصاری  فن آوری 
HP ارایه شده، یک راه حل چاپ از راه 

دور و با تلفن همراه است.
که  است  این   ePrint اصلی  ویژگی 
کاربر می تواند بدون نیاز به هیچ درایور، 
نرم افزار و کابل فقط از طریق ای میل در 
خود  چاپگر  به  باشد  که  دنیا  جای  هر 
این  مشخصات  از  بدهد.  پرینت  دستور 
با  محتوا  ارسال  به  می توان  تکنولوژی 
در  فایل   10 و  مگابایت   5 حجم حداکثر 

هر ای میل اشاره کرد.
 eAll in این فن آوری که در محصوالت
است،  رفته  کار  به   HP شرکت   One
جمله  از  کاربران  قشر  تمامی  برای 
کارهای  و  کسب  بزرگ،  شرکت های 
حتی  و  دورکار  کارمندان  کوچک، 
دارد.  کاربرد  خانگی  کنندگان  مصرف 
ابر  بر فن آوری  ePrint مبتنی  واقع  در 
فن آوری  نه  است   )Cloud-Based(

بی سیم.
این  سازمان ها  کارمندان  ePrintبه 
امکان را می دهد که وقتی در ماموریت 
به  که  موبایلشان  از طریق  تنها  هستند 

ماوسي به شکل عنبیه
ماوس  اين  طراح   Raoni Caselli
شکلي  به  که  است  جالب  بسيار 

بسيار متفاوت طراحي شده است.
شکل  به  ظاهر  در  که   Iris Mouse
به  مجهز  شده  طراحي  چشم  عنبيه 
يک قسمت پايه مي باشد که دست 

روي آن قرار مي گيرد.
 Touch فناوري  با  ماوس  اين 
Sensitive ساخته شده و در قسمت 
باالي آن بخش دايره اي شکل وجود 
با لمس آن  کاربر مي تواند  دارد که 
بيضي، نشان گر ماوسرا  روي صفحه 

به هر سويي حرکت دهد.
مانند  بيسيم  ماوس  اين 
صفحه نمايش هاي تماسي بوده و اين 
امر سبب مي شود که در هنگام کار 

با آن دست خسته نشود.

لنز حافظه دار
آنچه که ام��روزه در دني��اي فناوري 
وس��ايل مختلف ديجيتال��ي را از هم 
متمايز مي کند ن��ه تنها کيفيت آن ها 
اس��ت، بلکه ش��کل هر ي��ک از اين 
وسايل نيز عامل بسيار موثري براي 
برنده شدن در بازار تجاري مي باشد.

نمونه فوق که بسيار جالب مي باشد، 
نوعي فلش مموري است که به شکل 

لنز دوربين طراحي شده است.
در ظاه��ر فل��ش ف��وق کامال ش��بيه 
ب��ه يک دوربي��ن مينيات��وري کوچک 
طراحي ش��ده ام��ا ب��ا در آوردن لنز 
دوربين فلش آش��کار مي ش��ود و به 

راحتي قابل استفاده مي باشد.
اين محص��ول 4 گيگابايت��ي تنها 20 

دالر قيمت دارد.
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Google Wallet؛ کیف پول گوگلی
گوگل  توسط غول جستجوی  که  جدیدترین سرویسی 
طریق  از  تا  سازد  می  قادر  را  کاربران  است  شده  ارائه 
تلفن هوشمند خود از کارت های اعتباری Citi و مستر 
کارت استفاده کنند و این امکان هزاران تجارت دیگر را 

به این شکل پرداخت در بر خواهد گرفت.
مستعار  نام  تحت  گوگل  آنالین  پرداخت  پروژه  تمامی 
Google Wallet یا کیف پول گوگل خالصه می شود. 
کیف پول گوگل به زودی می آید و از این به بعد کاربران 
 Google و مسترکارت و Citi می توانند از کارت های

Prepaid Card خود استفاده نمایند.
می  کلیک  با یک  تنها  این سرویس  اندازی  راه  از  پس 
توانید خریدها و تجارت های زیادی را در کمترین زمان 
کاربردی  برنامه  یک  سرویس  این  دهید.  انجام  ممکن 
های  نسخه  سازی  ذخیره  برای  که  باشد  می  آندروید 
ریزی  برنامه  تلفن  روی  بر  پرداخت  های  کارت  مجازی 
شده است. در صورت استفاده از آن تنها کاری که باید 
انجام دهید قرار دادن تلفن بر روی کانتر ریدر است. به 
به حساب   Pay-pal از حساب  انتقال پول  این ترتیب 

فروشنده انجام می شود.

به صورت  را  اینترنت متصل است اسنادشان 
شرکت  در  پرینتر  به  چاپ  برای  مستقیم 

ارسال کنند.
همچنین کارمندانی که دائما در سفر هستند 
و یا از راه دور با یک سازمان کار می کنند برای 
مستقیم  صورت  به  اسناد  و  مدارک  ارسال 

می توانند به شرکت پرینت بفرستند.
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10 راه برتر براي افزایش سرعت بوت
1 – درایو Solid State را نصب كنيد

این روزها هارد دیس��کتان احتماالً کند ترین قس��مت کامپیوترتان است. یکی از 
بهترین تغییراتی که برای ارتقاي س��رعت می توانید انجام دهید، نصب یک درایو 
Solid State اس��ت که س��رعت خواندن را به طرز قابل توجهی افزایش می دهد 
و در نتیج��ه س��رعت بوت ش��دن را افزایش می ده��د. تفاوت ای��ن درایو و هارد 
دیس��ک های قدیمی باور نکردنی اس��ت، اما از س��وی دیگر، این درایوها قیمت 
نسبتاً بیشتری دارند و به نگهداری خاص خود احتیاج دارند. اینها راه هایی بودند 
که آزمایش خود را پس داده اند و می توانید به آنها اعتماد کنید و راه های متعدد 
دیگری نیز هس��تند که ممکن اس��ت س��رعت بوت ش��دن را بهبود دهند. اما اگر 
از نتیجه دس��تکاری کامپیوترتان مطمئن نیستید، پیش��نهاد می کنیم دست نگه 

دارید، چرا که ممکن است ضرر آنها بیشتر از سودشان باشد.
2 – از Static IP استفاده كنيد

وقتی کامپیوتر را روش��ن می کنید، زمان نس��بتاً قابل توجهی را صرف پیدا کردن 
 Static می کند. شما می توانید از این اتالف وقت جلوگیری کنید و از یک IP
 IP اس��تفاده کنی��د که تغیی��ر نمی کند. از آنجا که با ای��ن کار هر کامپیوتر IP
مش��خص خ��ود را دارد، اس��تفاده از Static IP عالوه بر افزایش س��رعت بوت، 
باعث می ش��ود مدیریت شبکه راحت تر صورت گیرد. تنظیمات IP را در کارت 

شبکه می توانید پیدا کنید.
3 – رم خود را ارتقاء دهيد

نصب رم بیش��تر، همیشه باعث افزایش سرعت کامپیوترتان می شود. این روز ها 
قیمت رم بس��یار ارزان تر از گذش��ته است و اگر حس می کنید به رم بیشتر نیاز 
داری��د، به راحتی م��ی توانید آن را افزایش دهید. جایگزی��ن کردن رم جدید کار 

ساده ای است حتی برای کاربران بدون تجربه.
4 – فون�ت های غير ضروری را حذف 

كنيد
از زم��ان آغ��از کار وین��دوز، این سیس��تم عامل 
همیش��ه فونت ها را وقتی بوت می شود بارگذاری 
می کند و سرعت بوت را پایین می آورد. تأثیرات 
این کار نس��بت به قبل کمتر ش��ده است ولی هنوز 
باعث کند شدن می شود. ویندوز 7 بیش از 200 

فون��ت را در Startup بارگذاری می کند و حتی اگر آفیس نصب کرده باش��ید 
تعداد آنها بیشتر می شود. احتماالً شما تعداد کمی از این فونت ها را استفاده می 

کنید و می توانید برای افزایش سرعت، آنهایی را که نیاز ندارید پنهان کنید.
ب��رای این کار در پوش��ه Fonts، فونت هایی را ک��ه الزم ندارید انتخاب کنید و 
دکمه “Hide” را در Toolbar فشار دهید. با این کار اگر به آنها احتیاج داشته 
باش��ید می توانید به آنها دسترسی داشته باشید، ولی ویندوز در Startup آنها را 
بارگذاری نمی کند. توجه داش��ته باشید با پنهان کردن تعداد کمی فونت، سرعت 
بوت افزایش قابل توجهی نخواهد داش��ت و برای ای��ن کار باید چند صد فونت را 

پنهان کنید.
5 – آنتی ویروستان را فعال و به روز نگه دارید

ش��اید این نکته برای همه واضح باش��د اما برای تأکید به آن اشاره می کنیم. یک 
آنت��ی ویروس نصب کنید، آن را به روز نگه دارید و مرتباً کامپیوترتان را اس��کن 
کنید. این کار بیشتر جلوی مشکالت احتمالی را می گیرد تا اینکه خود به سریع 
شدن بوت کمک کند؛ چراکه اگر به هر نحوی کامپیوترتان دچار هر نوع ویروسی 

شود، به احتمال زیاد سرعت کامپیوترتان کمتر می شود.
6 – س�خت افزارهای�ی را ك�ه اس�تفاده نم�ی كني�د از كار 

بيندازید
کامپیوترتان وقتی روشن می شود درایورهای زیادی بارگذاری می کند که بعضی 
 Device Manager از آنها را ممکن است هیچوقت استفاده نکنید. با باز کردن
از قس��مت جستجوی استارت منو می توانید همه سخت افزارهای کامپیوترتان را 
ببینید و دنبال آنهایی بگردید که اس��تفاده نمی کنید. کنترل کننده های بلوتوث، 

مودم ها و کارت هاي شبکه بی سیم مجازی از مهم ترین آنها هستند.
ه��ر کدام را که اس��تفاده نمی کنید می توانید غیر فع��ال )Disable( کنید. اگر 
از ش��بکه های بی سیم استفاده می کنید، باید کارت های شبکه بی سیم مجازی 
را فع��ال نگ��ه دارید. اگر درایورها را به روز نگه دارید به س��رعت روش��ن ش��دن 
 Device Doctor کامپیوترت��ان کمک می کند. ای��ن کار را با برنامه هایی مثل

می توانید انجام دهید.
7 – تغيير مدت زمان وقفه منو بوت

اگر از دو سیس��تم عامل برای بوت شدن استفاده می کنید، احتماالً منو بوت شما 
م��دت زمان خاصی منتظر ش��ما می ماند تا سیس��تم عامل دلخ��واه تان را انتخاب 
کنید و اگر کاری انجام ندهید، با تمام ش��دن وقفه، کامپیوترتان با سیستم عامل 
پیش فرض بوت می ش��ود. معموالً در ویندوز این مقدار وقفه 30 ثانیه اس��ت که 
اگر ش��ما به صفحه نمایش نگاه نکنید مدت زمان زیادی اس��ت. برای تغییر مدت 
این وقفه، وارد msconfig ش��وید و قس��مت BOOT.INI را انتخاب کنید و 
در این پنجره عددی که جلوی عبارت Timeout نوش��ته شده است را به عددی 
 GRUB کمتر تغییر دهید. اگر از لینوکس استفاده می کنید احتماالً از منو بوت

استفاده می کنید و برای تغییر مدت زمان وقفه آن باید فایل
/boot/grub/menu.lst را با یک ویرایشگر متن باز کنید و قسمتی که شبیه 
به عبارت زیر اس��ت را پیدا کنید و عدد Timeout که به ثانیه اس��ت را تغییر 

دهید.
timeout sec ##
 Set a timeout, in SEC seconds, before automatically #
booting the default entry
.)normally the first entry defined( #
timeout3

8 – س�رویس های ویندوز را كه در Startup اجرا می شوند 
به تأخير بيندازید

بس��یاری عقیده دارند غیر فعال کردن س��رویس ها از msconfig باعث افزایش 
س��رعت بوت بشود، اما این کار مش��کالت زیادی به همراه دارد. با این حال شما 
می توانید س��رویس های خاصی را به تأخیر بیاندازید تا کامپیوتر س��ریع تر بوت 
ش��ود و بعداً به راه اندازی این س��رویس ها بپردازید. به هر حال ش��ما به همه این 

سرویس در لحظه بوت شدن نیاز ندارید.
9 – برنامه هایی را كه در Startup اجرا می شوند مرتب كنيد

یکی از راه هایی که کاربرد زیادی دارد و واقعاً بوت ش��دن را س��ریع تر می کند 
این اس��ت ک��ه برنامه های غیر ض��روری که با سیس��تم عامل اجرا می ش��وند را 
از لیس��ت Startup ح��ذف کنید. برای این کار در قس��مت Run یا قس��مت 
 Systemرا وارد کنی��د و در msconfig جس��تجوی اس��تارت من��و عب��ارت
Configuration، قس��مت Startup را انتخاب کنید. لیس��تی که مشاهده 
می کنید به شما می گوید که هر برنامه چه کاری انجام می دهد و با توجه به آنها 
ش��ما می توانید تصمی��م بگیرید کدام برنامه ها را حذف کنی��د. البته برنامه های 
قدرتمن��دی مانند Soluto برای این کار وجود دارد که به ش��ما کمک زیادی می 

کند.
BIOS – 10 را دستکاری كنيد

وقتی ش��ما کامپیوتر خود را می خرید، BIOS آن طوری تنظیم ش��ده اس��ت که 
کارها را برای شما آسان تر کند؛ اما وقتی دیگر نیازی به این تنظیمات ندارید می 
توانید آنها را غیر فعال کنید. اگر هنگام بوت ش��دن کلید DEL را نگه دارید ) 
ی��ا هر کلید دیگری که برای ورود ب��ه setup باید نگه دارید (، می توانید گزینه 
Quick Boot را فعال کنید و هارد دیسک را اولویت اول بوت خود قرار دهید. 
تنظیم��ات Quick Boot آزمای��ش هایی که کامپیوتر در بوت ش��دن انجام می 
دهد را غیر فعال می کند و دستکاری اولویت بوت باعث می شود کامپیوتر دنبال 
CD یا درایو های دیگر برای بوت شدن نگردد و مستقیماً به سیستم عامل رجوع 
کند. طبیعتاً اگر بخواهید از CD بوت کنید، باید تنظیمات اولویت را به حالت 

اول برگردانید.
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ASUS عرضه ی نازکترین لپ تاپ جهان توسط
اسوس لپ تاپ مدل Eee pc X101  که مبتنی بر سیستم عامل 
می گو بوده )MeeGo سیس��تم عاملی مبتنی بر لینوکس اس��ت 
که توانایی اجرا شدن بر روی دستگاه های چند منظوره نظیر تلفن 
های همراه، نوت بوک ها، تبلت ها و سیستم های اطالعاتی درون 
اتوموبیل ها را دارا  می باش��د( و دارای وزن 920 گرم و ضخامت 

17,6 میلی متر است را در نمایشگاه کامپیوتکس رونمایی نمود.
این مدل با پردازنده ی 1GH اینتل با هس��ته ی N435 قدرتمند 
ش��ده و حافظه ی آن 1GB DDR3 بوده که تا 2GB هم قابل 
ارتقاس��ت. و همچنین قادر به ذخیره س��ازی 2GB از محاس��بات 
ابری می باش��د. وب کم و صفحه نمای��ش 10,1 اینچی با وضوح 
تصویر 1024*600 از دیگر ویژگی های این لپ تاپ  می باش��د.

   b/g/n 802,11 سیس��تم ار تباطی شبکه ی آن دارای اس��تاندارد
می باشد. 

همچنی��ن از دیگ��ر ویژگی های 
ارتباط��ی آن پ��ورت usb2,0 و

س��وکت  و   3,0  Bluetooth
صوتی می باشد و عمر باتری  آن 
هم در حدود 4 س��اعت می باشد. 
این مدل در چهار رنگ مش��کی، 
قرمز، سفید و قهوه ای و با قیمتی 
در ح��دود 199 دالر وارد ب��ازار 
خواهد ش��د.اگرچه سیستم عامل 
این لپ تاپ مبتنی برمی گو می 

باشد، ظاهراً لپ تاپ
 x101h ه��م گزینه ی دیگری 
از این مدل ولی با سیس��تم عمل 

ویندوز 7 در راه باشد.
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ThinSink ؛ باریکترین فن دنیا برای قطعات الکترونیکی

یک  از  باریکتر  بینید  می  تصویر  در  که  از فنی  آن  بازدهی  مرتبه   25 و  است  اعتباری  کارت 
که 25 بهترین فن های میکروپروسسور های دنیا  معنی  این  به   . است  بیشتر 
را مرتبه بیشتر از دیگر فن ها در واحد سانتی  سازی  خنک  عمل  مکعب  متر 
را  توان  کمترین مصرف   . تنها انجام می دهد  دقیقه  با 6000 دور در   ( دارد 
می تواند 2 روز را با یک باتری قلمی 0,031 وات توان مصرف می کند ( یعنی 
 ، مانیتورها  در  استفاده  برای  و  کند  تبلت ها و لپ تاپ ها بسیار مناسب کار 
 ، آن  طراحی  نوع  دلیل  به   . باشد  ThinSink بسیار بی سر و صدا می می 
نوسان افتادن صدا  ) صدایی که در فن باشد . سطوح صاف پره های آن از به 
شنویم ( جلوگیری می کند . وزن آن با های معمولی به دلیل پره های تیز می 
 4,5 تنها  و  است  گرم   13,8 . موتور  سانتی متر مکعب فضا اشغال می کند 

خرید یک کامپیوتر می باشد ؛ ۷50 دالر قیمت آن اگر به پول خودمان حساب کنیم قیمت 
قیمت ها شکسته خواهد شد منوط بر اینکه . اما طراحان آن ) Novel Concepts( این قول را داده اند که 

سفارشات خوبی داشته باشند.

 Full HD با ویژگی CTL از کمپانی LCD مانیتورهای
LP2701 وLP2361، LP2151 در مدل های LED

کمپانیCTL ، که بابت کامپیوترهای 2go به ش��هرت رس��یده، سه مدل از 
 ، LP2151 و ن��ام های LED-backlit ب��ا ویژگی LCD  صفحه ه��ای
LP2701، LP2361 را معرفی میکند که اندازه ی آنها به ترتیب 22 ، 24 و 
27 اینچ  میباش��د. هرس��ه ی این مدل ها از خصوصیاتی نظیر قدرت تفکیک 
300cd/ 1080 ، سرعت تصویر 16:9 ، میزان روشناییp Full HD پذیری

m2 ، مقیاس س��رعت 1000:1  ، مقیاس سرعت دینامیکی 5,000,000:1 و 
زمان دریافت 2ms برخوردارند.

م��دل ه��ایLP2361، LP2151  و LP2701 همگی ش��امل ورودی های 
HDMI  و DVI و دارای پوش��ش ضد درخشندگی هستند؛ قیمت آنها به 

ترتیب 216، 258 و 330 دالر پیش بینی شده است.

بزرگترین وبسایت دانلود رایگان در ایران
www.FreeDownload.Ir
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تراشه های آینده با ن�ور کار می کنند
پردازشگرهای  آینده  که  معتقدند  کالیفرنیا  تکنولوژی  موسسه  محققان 
های  تراشه  داخل  در  راستا  این  در  و  است  وابسته  نور  به  ای  رایانه 
سیلیکونی کالسیک یک نانولوله را قرار دادند و از طریق آن موفق شدند 

یک دسته پرتو نور را بدون مشکالت تداخل و یا بازتابش عبور دهند.
نانولوله سیلیکونی که تنها 0,8 میلیمتر قطر داشت توانست نور را  این 
برپایه  های  تراشه  تواند  می  نتایج  این  دهد.  عبور  دست  یک  طور  به 
از  استفاده  ایده،  این  پایه  اصل  کند.  بازنشسته  را  مغناطیسی  میدانهای 
نور به جای جریان الکتریسته برای حمل اطالعات است. استفاده از این 
تراشه های فوتونیک نه تنها می تواند موجب صرفه جویی انرژی شود 
بلکه به خصوص می تواند دقت و سرعت پردازش را افزایش دهد. در 
حقیقت، امروز حتی در فیبرهای نوری سنتی نیز در آغاز و پایان انتقال 
اطالعات و برای تبدیل پالسهای نوری به اطالعات و داده ها نیاز به یک 
پردازش الکترونیکی است. این درحالی است که این سیستم جدید که 
می تواند تحولی در سیستمهای ارتباطی داخل رایانه ها ایجاد کند تنها 

برپایه عبور جریان نور و بدون نیاز به جریان الکتریسیته عمل می کند.
براساس گزارش ساینس، این تراشه ها رایانه های آینده را به یک اتوبان 
انفورماتیکی با سرعت بسیار باال تبدیل خواهند کرد که نه تنها فضای 

کمتری اشغال می کنند بلکه هزینه و انرژی کمتری نیز دارند.
سرعت  توانستند  دانشمندان  فوتونیک،  پردازشگرهای  این  آزمایش  در 
در  سرعت  این  که  برسانند  برثانیه  گیگابایت   10 به  را  ها  داده  انتقال 

آزمایشات بعدی می تواند به 4 برابر این میزان برسد.
با  انجام شد.  از یک میکروسکوپ ویژه  با استفاده  این تراشه ها  تست 
در  را  نور  حرکت  مسیر  توانستند  دانشمندان  میکروسکوپ،  این  کمک 

داخل نانولوله کنترل کنند.

سریعترین حافظه ی ssd جهان با سرعت 1.6 ترابایت معرفی شد
یا Solid State Disk یک جایگزین مناسب برای هارد دیسک های 
نیمه  از  منابع ذخیره سازی  این  کامپیوترها است.  سخت معمولی 
رساناهای حالت جامد تشکیل شده است که در حافظه های فلش 
نیز استفاده می شود به این دلیل سرعتی بسیار باالتر ، تولید حرارت 
انرژی پایین تری را به همراه دارد. در کامپیوتر ها  کمتر و مصرف 
امکان تعویض مادربورد و پردازنده وجود  و لپ تاپ های قدیمی 
 SSD ندارد و در صورت نیاز به این کار، بهترین کار ، استفاده از
می باشد که با سرعتی چند برابر هارد های معمولی مشکل را بر 
طرف می کند. چندی پیش بود که شرکت اینتل سریعترین حافظه 
ی جامد )SSD( خود را از خانواده ی سری 510 معرفی نمود. حاال 
را   Optimus ساخت   1,6TB جامد   ی  حافظه   Smart شرکت 
وارد عرصه ی رقابت نموده . این حافظه ی 2,5 اینچی با سرعت 
صدرنشین  حاضر  حال  در   500MB/s نوشتن  و   1GB/sخواندن
که  حالی  در  است  جهان  در  جامد  های  حافظه  های  پرسرعترین 
سریع ترین هارد دیسک های معمولی حدود 100 مگابایت بر ثانیه 

سرعت دارند .به گزارش گروه فناوری اطالعات هیتنا، SSD های 
 1,6TB800  وGB,400GB  200GB این شرکت با ظرفیت های
را  آنها  ضمانت  مدت  شرکت  این  و   شد  خواهند  عرضه  بازار  به 
.Smart همچنین اعالم کرده است که  5 سال اعالم کرده است 
optimus SSD جدید بر اساس پرسرعت ترین و حجیم ترین 

سلولی  سطحی  چند  سیستم 
ساخته  فلش  های  حافظه 
است  قادر  همچنین   . اند  شده 
تا   خواندن  برای  را  اطالعات 
IOPS 100000 و برای نوشتن 
تاIOPS 50,000  انتقال دهد. 
قیمت  درباره  اطالعاتی  هنوز 
اما   نیست  در دست   SSD این 
Smart Modular تأکید کرده 
اصطالحاً   Optimus که  است 

Cost Effective است و قیمت مناسبی خواهد داشت.
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فایر فاکس 6 عرضه شد
فایرفاکس  مرورگر  نسخه  تازه ترین  عرضه  آماده ي  موزیال  شرکت 
برنامه هاي  توسعه دهنده  شرکت هاي  کرد:  اعالم  موزیال  است. 

نرم افزاري آزمایش هاي خود را روي مرورگر فایرفاکس به پایان رسانده اند و پیش بیني مي شود 
مانعي بر سر راه عرضه به موقع این مرورگر در 16 اوت وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، هنوز اشکاالتي در نسخه جدید مرورگر فایرفاکس وجود دارد، اما این 
مشکالت مانع عرضه به موقع این مرورگر نمي شود. شرکت موزیال از بهار امسال برنامه تازه اي 

را براي عرضه نسخه هاي جدید مرورگر فایرفاکس در پیش گرفت.
موزیال همراه با افزودن ویژگي هاي جدیدي به نسخه هاي خود که روند تکمیل آن ها به ترتیب 
شامل dubbed nightly ، aurora،beta و سرانجام Firefox مي شود، گام سریعي 
را در توسعه فعالیت هاي خود برداشته است، هریک از این نسخه ها تا ارائه نسخه هاي بعدي 

مورد استفاده قرار مي گیرد.
موزیال در نظر دارد فایرفاکس 7 را در 27 سپتامبر روانه بازار کند و اگر این روند ادامه یابد فایر 

فاکس 8 در تاریخ هشتم نوامبر و فایر فاکس 9 در 20 دسامبر به بازار مي آید.
فایر فاکس 6 شامل تحوالت قابل توجهي خواهد بود که برجسته کردن اسامي دامین ها در 
این  از جمله   Panorama از  استفاده  زمان  در   Startup زمان  و کاهش  آدرس  قسمت 

تغییرات به شمار مي رود.
برنامه جدید شرکت موزیال در به روز رساني مرورگر فایر فاکس اسباب ناراحتي شرکت هایي 
از جمله شرکت IBM را فراهم کرده است؛ زیرا آنها نسخه هاي پیشین این مرورگر را روي 

ویندوز رایانه هاي تولیدي خود نصب کرده اند.
موزیال همچنین در نظر دارد نسخه 3,6,20 را که شامل آپدیت هاي امنیتي است روانه بازار 
کند، همچنین اشکاالت نسخه 2010 حل مي شود. بر اساس این گزارش، تا پایان ماه ژوئیه 
48 درصد کاربران فایرفاکس از نسخه 5 و تنها 11 درصد از نسخه 4 مرورگر موزیال استفاده 

مي کنند.
وجود افزونه هاي متعدد، پوسته هاي زیبا، قابلیت شخصي سازي مرورگر، وجود نسخه قابل حمل 
)Portable version(، پشتیباني قوي و امنیت باال را مي توان از دالیل اصلي محبوبیت 

این مرورگر شرکت موزیال خواند.
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لپ تاپ سه بعدی بدون نیاز به عینک عرضه می شود
ماه  نیمه  از  رایانه  تولیدکننده  ژاپنی  شرکت  یک  آگوست یک لپ تاپ سه بعدی بدون نیاز  

به عینک را در بازار آمریکا عرضه می کند.
سه  حمل  قابل  رایانه  این  توشیبا  ژاپنی  شرکت  از   دارد  نام   Qosmio F۷55 را که بعدی 
کند. می  عرضه  آمریکا  بازار  در  آگوست  ماه  بازیهای نیمه  از  استفاده  برای  محصول  این 

نمایشگر رایانه ای و ابزارهای چند رسانه ای بسیار مناسب  از  یک   Qosmio F۷55 .است
 ،)full HD( کامل  تصویر  با وضوح  اینچی   16,5 Sandy ای  هسته   ۷ اینتل  پردازشگر 
رم،  فضای  گیگابایت   6 گیگاهرتزی،  دو   Bridge مسترساز گیگابایتی،   ۷50 دیسک  هارد 
برای    HDMI خروجی  آبی(،  )پرتو  ری«  تلویزیون »بلو-  به  ویدیویی  محتواهای  انتقال 
 NVIDIA ویدیوی  کارت  و   1080p کیفیت  است.با  برخوردار   540M  GeForce GT

فناوری »لنز فعال« )Active Lens( که در این لپ تاپ به کار رفته است امکان »اتو استریوسکوپ« را برای پخش دو تصویر به صورت 
همزمان و ارسال آنها به صورت جداگانه به دو چشم راست و چپ برای ایجاد یک اثر سه بعدی میسر می کند.این رایانه قابل حمل، در 
داخل خود دارای دو نمایشگر است که قادرند به طور همزمان تصاویر دو بعدی و سه بعدی را در درون یک پنجره کوچک نمایش دهند.

برای تنظیم زاویه دید بهینه، توشیبا از یک وبکم یکپارچه و فناوری Face Tracking برای نشان دادن موقعیت کاربر نسبت به نمایشگر 
استفاده کرده است.Qosmio F۷55 با قیمت هزار و ۷00 دالر به بازار عرضه خواهد شد.

آغاز به کار تلفن اینترنتی گوگل به 38 زبان
گوگل سرویس تلفن اینترنتی خود را در رقابت با اسکایپ 
و دیگر شرکت ها برای ۱۵۰ کشور و به ۳۸ زبان با هزینه 
قرار خواهد  در دسترس همگان  تر  ارزان  و  های کمتر 
داد. گوگل غول جستجوگر اینترنتی در سال گذشته ی 
میالدی سرویس تماس تلفنی را برای کاربران جی میل 
ساکنان  برای  پیشتر  که  امکان  این  نمود.  فراهم  خود 
آمریکا و کانادا رایگان بوده اکنون قرار است بیش از پیش 

گسترش یابد.
در این سرویس جدید کاربران جی میل می توانند تماس 
های اعتباری را با پولهای رایج مانند دالر آمریکا و کانادا، 
پوند و یورو خریداری کنند و هیچ حق الزحمه ای هم 
برای برقراری تماس نخواهند پرداخت و تنها باید هزینه 
مکالمات  هزینه  بپردازند.  را  خود  کردن  صحبت  زمان 
آمریکا  دالر   ۰.۱۰ تنها  نمونه  برای  است،  کم  بسیار 
)۰.۰۸ یورو( برای هر دقیقه تماس با تلفن همراهی در 
انگلستان، فرانسه یا آلمان )برای تلفن ثابت ۰.۰۲ دالر 
بر دقیقه( می پردازید، ۰.۱۵ دالر بر دقیقه برای تماس 
با مکزیک و دیگر آنکه ۰.۰۲ دالر بر دقیقه برای گرفتن 

هر شماره ای در چین یا هند. 
اکنون کاربران جی میل در هر یک از ۱۵۰ کشور، می 
توانند با کلیک بر روی آیکون سبز کوچک گوشی تلفن 
را  توانند آن  این پس می  از  لیست چت، که  باالی  در 
این سرویس جدید استفاده کنند. گفته می  از  ببینند، 
شود که این سرویس حداقل تا پایان سال ۲۰۱۱ میالدی 
برای ساکنان آمریکا و کانادا رایگان خواهد بود. تماس با 
آمریکا و کانادا از بیرون این کشورها نیز ۰.۰۱ دالر برای 
هر دقیقه )۰.۰۱ یورو، ۰.۰۱ پوند، ۰.۰۱ دالر کانادا برای 

هر دقیقه( خواهد بود.

گوگل پالس و فیس بوک در 
ارائه  برای  تنگاتنگ  رقابتی 
ای  رایانه  آنالین  های  بازی 
هستند و هر کدام می خواهند 

از دیگری پیشی بگبرند.
شبکه  بزرگترین  بوک  فیس 
دیگر  اینترنتی،  اجتماعی 

که  نیست  ای  شبکه  تنها 
توسط شرکت های توسعه 
آنالین  های  بازی  دهنده 
برای شبکه های اجتماعی 
راه  با  شود.   می  ساپورت 

های  بازی  سرویس  اندازی 
رقابت  پالس،  گوگل  آنالین 
اینترنت  های  شبکه  غول  دو 
سوی  به  کاربران  جذب  در 
شروع  شان  آنالین  خدمات 

شد.

اعالم  پنجشنبه  روز  گوگل   
بازی   ۱6 که  است  کرده 
شرکتهای  توسط  که  آنالین 
سازنده بازی برای شبکه های 
را  است  شده  تولید  اجتماعی 
بزودی در شبکه گوگل پالس 
جمله  از  کرد.  خواهد  عرضه 

بازی  به  توان  می  بازیها  این 
پوکر شرکت زینگا و پرندگان 
گوگل  کرد.  اشاره  عصبانی 
گذاری  سرمایه  اخیراً  که 
انجام  زینگا  در  را  نامشخصی 
بطور  که  است  گفته  داده، 
را  آنالینش  بازیهای  تدریجی 

در گوگل پالس عرضه خواهد 
کرد.

که  بوک  فیس  راستا  این  در 
بازی   ۱۰۰ از  بیش  میزبان 
که  کرده  اعالم  است،  آنالین 
طرح  چندین  اجرای  حال  در 
تجربه  بهبود  و  توسعه  برای 
است  آنالین  بازیهای 
طرح  این  جمله  از  که 
برداشتن  به  توان  می  ها 
فروش  نحوه  محدودیت 
توسط  آنالین  بازیهای 
توسعه دهندگانشان در فیس 
دیگر  اقدام  کرد.  اشاره  بوک، 
به  دادن  اطالع  بوک،  فیس 
از  کدامیک  که  است  کاربر 
بازی  مشغول  وی  دوستان 

آنالین هستند. 
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Counter-Strike جدید در سال 2012 منتشر می شود
شرکت بازی سازی Valve، از  انتشار شماره ی جدیدی از بازی 
اول شخص شوتر آنالین Counter-Strike، در سال آینده خبر 
داد. بدون شک اکثر شما بازی Counter-Strike را بازی کردید 
یا حداقل نام آن را شنیده اید. زمانی بود که به هر گیم- نتی سرک 
تا  نمیدیدم  را   Counter-Strike بازی  جز  چیزی  میکشیدیم 
 Warcraft اینکه مدت ها گذشت و بازی های دیگری هم چون
 Call of Duty:MW2 بهتری چون اول شخص  بازی های  و 
جای این بازی فراموش نشدنی را گرفتند. ولی با این حال شماره 
های متعددی از این بازی هنوز در بسیاری از گیم-نت ها مورد 
استقبال قرار میگیرد. شماره ی جدید از این سری بازی  محبوب 
آنالین، Counter-Strike : Global Offensive نام دارد که قرار است در سال 2011  بر روی 
شبکه های XBOX LIVE,PSN و هم چنین Steam بر روی سیستم عامل های مک و ویندوز، 
قرار گیرد. در این شماره، شاهد سالح های جدید و متنوع، شخصیت های جدید و هم چنین نقشه 
پیشین  از شماره های  بهتر  کیفیتی  از دقت و  نیز  پلی  برانگیزتر هستیم و گیم  بهتر و چالش  های 

برخوردار خواهد بود.

آزاد کردن ماشین هاي جدید در بازي 
Need For Speed Carbon

صفحه  در  بازي  کردن  اجرا  از  پس 

 Reward Cards قسمت  به  اصلي 

ميتوانيد  شما  صفحه  اين  در  برويد. 

ماشين ها و شي هاي قابل آزاد شدن 

را مشاهده کنيد. اکنون کافي است 

هر  کردن  آزاد  شرطهاي  و  روشها 

ماشين يا شي را بخوانيد و آن را با دقت 

انجام دهيد تا شي يا ماشين مورد نظر 

آزاد گردد.
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بازی »جنگ در خلیج عدن« تغییر 
سبک داد

بازی “جنگ در خلیج عدن” که یکی از بازی 

های خوب و غافل گیر کننده ی نمایشگاه 

بازی های رایانه ای تهران بود؛ تغییر سبک 

داد.این بازی ابتدا قرار بود در سبک سوم 

شخص باشد ولی با توجه به نظر سازمان 

نظر  چنین  هم  و  ارتش  سیاسی  عقیدتی 

آمیتیس  شرکت  نمایشگاه،  در  مخاطبان 

اول شخص  به  را  بازی  رایان سبک  بازی 

اطالعات  زودی  به  است  داد.قرار  تغییر 

که  شود  منتشر  بازی  این  از  تری  بیش 

متعاقبا آن ها را در اختیار شما نیز خواهیم 

گذاشت.

 Resident Evil4 افزودن شخصیت هاي جدید در بازي

مند  عالقه  کاربران  میان  در  ها  بازي  پرطرفدارترین  و  محبوبترین  از  یکی  مطمئنأ 
بازي سازي  بزرگ  کمپانی  دو  Resident Evil محصول  بازي   ، بازي  دنیاي  به 
Capcom و Ubisoft است. در نسخه 4 بازي Resident Evil ترفندي جالب 
و مخفی نهفته است. با بهره گیري از این ترفند شما میتوانید شخصیت هاي جدید 
به بازي اضافه کنید و بازي را به وسیله این شخصیت ها  انجام دهید.در صورتی که 
شما Resident Evil4را بازي کرده باشید و آن را به پایان رسانده باشید دیده اید 
که پس از اتمام بازي گزینه هاي جدیدي به بازي افزوده میشود که یکی از آن ها 
Mercenaries نام دارد. اکنون چنانچه این بخش را دارید: شما در این بخش با 
پشت سر گذاشتن یک مرحله با 4 ستاره میتوانید یک شخصیت جدید به بازي اضافه 
کنید که آخرین آنها »کروزر« میباشد. همچنین اگر شما با تمام افراد آزاد شده هر 4 
مرحله را با 5 ستاره پشت سر بگذارید یک شخص دیگر به بازي اضافه میشود و آن 

کسی نیست جز »لوییس« که در بازي چند باربا او رو به رو شده اید. 

شخصیت های جدید وارد Mortal Combat می شوند
مدتی است که از انتشار بازی مبارزه ای و پر طرفدار مورتال کامبت می گذرد و پس از چندین ماه از 
انتشار این بازی، یک نسخه ی اضافه شونده یا همان DLC برای این بازی متتشر شده که به فروش 
این بازی کمک به سزایی کرده است. این نسخه ی اضافه شونده شخصیتی را به دنیای مورتال کامبت 

معرفی کرده است که تا حد زیادی با سایر شخصیت های قبلی و اصلی کامبت، تفاوت دارد.
به ویژه  افراد  بسیاری  برای  فردی کروگر)Freddy Krueger(، شخصیتی مرموز و شناخته شده 
طرفداران فیلم های ترسناک هالیوودی است که با سری فیلم های “کابوس در خیابان الم” به اوج 
محبوبیت خود رسید. این شخصیت ترسناک  به عنوان کابوس وارد خواب افراد می شود و فقط در 
خواب  است که می تواند جان آنها را بگیرد. فردی کروگر با آن چنگال های ترسناک و برنده، به 
افراد شائوکان پیوست و به عنوان دشمن اصلی رایدن و افرادش به این مبارزه ی مرگبار دعوت شد. 
در این نسخه ی مکمل، یکی دیگر از شخصیت های دوست داشتنی و قدیمی مورتال کامبت، یعنی 
“Rain” حضور دارد. او شخصیتی است که برای اولین بار در مورتال کامبت 4  در کنسول سگا، 
ظاهر شد. از ویژگی های شخصیتی او نینجایی بنفش رنگ است که همانند لقبی که به او داده شده 

)“باران” و “رعد و برق”( عمل می کند.
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اولین بازي ملي ایراني به بازار آمد
مصائب ُشبیر

PC :پلتفرم 
 ناشر: لوح زرین نیکان

 سازنده: اسپریس پویانما
 سبک: تیراندازي اول شخص

با  و  فراوان  قوس هاي  و  کش  از  پس  »میرمهنا«  بازي 
منتشر  امسال  تیرماه  اواخر  باالخره  متعدد،  تاخیرهاي 
شد. میرمهنا، مردي وطن پرست و مبارز بوده که به قیام 
علیه اشغالگران پرداخته است. البته بازي کننده در نقش 
میرمهنا به بازي نمي پردازد. »ُشبیر« صیاد جواني است 
هنگام  داستان  دارد.  عهده  به  را  وي  کنترل  کننده  بازي  و  مي پیوند  میرمهنا  به  بین  این  در  که 

بارگذاري بین مراحل و در پاره اي اوقات توسط میان  پرده هاي داخل بازي روایت مي شود. 
طراحي سالح ها در این بازی بد نیست فقط موقع زوم کردن، جلوي دید کلي را مي گیرد. بازي 
به صورت خودکار ذخیره مي شود که این عمل همراه با صدایي شبیه عقاب همراه است. موسیقي 
خوب و مطابق با جو بازي و منطقه بوده ولي ضعیف ترین بخش بازي صداگذاري آن است. افکت ها 
و صداي دشمنان عینا از بازي هاي خارجي کپي برداري شده و نکته جالب این که دشمنان به چند 
زبان زنده دنیا از جمله انگلیسي، آلماني و عربي صحبت مي کنند! بعضي هایشان هم فارسي بلدند. 
بازي داراي 7 مرحله است که تمام کردن آن 2 ساعت بیشتر طول نمي کشد.)بازم خوبه، دمشون گرم، 
انشااهلل  دفعه بعدی به دو ساعت و نیم میرسه!(میرمهنا شاید بازي بدي نباشد، ولي انتظار ما از آن خیلي 

بیشتر بود.
بازی آنالیِن منجنیق

در  که  است  جنگی  وسایل  از  یکی  منجنیق 
استفاده  دشمن  با  مقابله  برای  دور  زمان های 
بوده  صورت  این  به  آن  کار  روش  و  می شد 
وسیله  به  را  آتشین  یا  سنگی  گلوله ای  که 
دستگاه پرتاب کننده ای به سمت دشمن پرتاب 

می کردند.
یک  هدایت  شما  شماره  این  آنالین  بازی  در 
منجنیق را به عهده خواهید داشت که باید به 

سمت دشمن گلوله هاي آن را پرتاب کنید. البته این کار نیاز به دقت فراوان دارد تا شما 
بتوانید بدرستی گلوله منجنیق را به سمت هدف پرتاب کنید.
 www.gamesphysics.com
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آمنسیا و فروش 400 هزار نسخه ای
دیدگاه  از  توانست  قبل  سال  آمنسیا 
بازی  ترسناکترین  منتقدان  از  بسیاری 
سال انتخاب شود. در هر حال تا ژانویه 
فروش  نسخه  هزار   200 بازی  امسال 
کرده بود که با فروش تابستانه ی استیم 
این بازی هم توانست در مدت کوتاهی 
200 هزار نسخه ی دیگر نیز به فروش 

برساند.
تیم  ی  اعالمیه  بنابر  حاظر  حال  در 
ی  ادامه  برای  تصمیمی  فعاًل  سازنده، 

بازی نگرفته اند.

Borderlands2 اطالعاتی از
بخش  که  کرد  اعالم   Gearbox اخیرا 
بازی  نفره  تک  مراحل  همه  و  داستانی 
اول  نسخه  به  نسبت   Borderlands2
تر  کننده  سرگرم  و  تر  طوالنی  خودش 
 Gearbox که  طوری  به  بود؛  خواهند 
این طوالنی بودن بازی را از نظر وسعت 
حدود سه برابر بیشتر از نسخه اول بازی 

دانست. 
تغییرات   Gearbox گفته  به  همچنین 
بسیار زیادی در این بازی صورت گرفته. 
تر  داینامیک  بازی  مراحل  مثال  برای 

شده اند.
این شرکت در جواب برخی از طرفداران 
این بازی که می گفتند داستان بازی در 

نسخه اول خوب نبوده اعالم کرد:
ما خودمان هم قبول داریم که نسخه اول 
این بازی داستان زیاد خوبی نداشته اما 
حاال قول میدهیم که داستان نسخه دوم 
این بازی خیلی خیلی بهتر از نسخه اول 

آن باشد.

انتشار Football Manager 2012 قبل از کریسمس
 Football Manager فوتبال  مربی گری  بازی  که  کرد  اعالم  امروز  سگا  کمپانی 
2012 پیش از فرار رسیدن کریسمس سال 2012 وارد بازار های جهانی می شود.

ابن بازی یک عنوان انحصاری PC است.
سازنده این بازی نیز استودیوی Sports Interactive است.

به این بازی امکانات قابل توجهی نظیر دو زاویه جدید برای دوربین ها ، دو استادیوم 
جدید ، افکت های به نسبت بهتر آب و هوایی ، تکنولوژی جدید برای تماشاچیان 

و… اضافه شده است.
تریلر معرفی این بازی هم منتشر شده است.
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تلويزيون همراه
گجت هاي  از  تلویزیون دار  موبایل هاي 
سفر  در  مي توان  که  هستند  محبوب 
اما  پرداخت؛  تلویزیون  تماشاي  به  نیز 
صفحه هاي کوچک آنها شاید نتواند جاي 
این لباس عظیم را بگیرد که با اتصال به 
مي تواند  دي وي دي  پخش کننده  یا  آیپاد 

فیلم پخش کند.

مانیتور ۷5 اینچي همیشه همراه!

شاید تصور اینکه شما بتوانید یک مانیتور 
خود  همراه  همیشه  را   3D اینچ   ۷5
داشته باشید غیر قابل باور باشد. اما این 
 Vuzixبعدي سه  عینک  توسط  امکان 

wrap1200 میسر شده است.
کامال  اندازه اش  و  وزن  که  محصول  این 
مي باشد  معمولي  عینک  یک  مشابه 
ویدئویي سه  تصاویر  براي شما  مي تواند 
نمایش  اینچ   ۷5 مانیتوري  در  را  بعدي 
دهد. همچنین انجام بازي هاي سه بعدي 
نیز توسط این محصول امکان پذیر است.

دالر   500 العاده  فوق  عینک  این  قیمت 
مي باشد.
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بلندترین و قوی ترین جرثقیل متحرك دنیا

در حقیقت LTM 11200,9,1، قوی ترین و بلندترین جرثقیل تلسکوپی متحرک 
دنیا است. این کامیون غول پیکر می تواند تا 1200 تن بار )وزن تقریبی 12 وال 
آبی بالغ ( را باالی سر ببرد. اهرم هشت تکه تلسکوپی این جرثقیل هم می تواند 
شما را تا ارتفاع 100 متری سطح زمین باال ببرد. و البته با استفاده از چند آرواره 
افزودنی ارتفاع این جرثقیل به بیش از 190 متر خواهد رسید، یعنی بلندتر از 
یک ساختمان 50 طبقه! برای باال بردن این جرثقیل از یک موتور 6 سیلندر 240 
کیلوواتی مجزا استفاده می شود و یک موتور 500 کیلوواتی 9 محوره هم وظیفه 
به حرکت در آوردن کامیون 20 متری حامل آن را بر عهده دارد. اهرم 100 تنی 
آن، که در حالت جمع شده طولی برابر خود کامیون دارد، معموال به صورت 
جداگانه به سایت محل کار جرثقیل حمل می شود. البته عرض کامیون حامل 
جرثقیل چندان بزرگتر از تریلرهای کانتینر بر نیست و وقتی که بوم آن را برداشته 

باشند، به راحتی می تواند خودش را به محل نصب توربین غول آسا برساند.

تماشای ملموس فیلم ها با یک فناوری جدید
درک احساس معلق بودن در هوا، گروهی از دانشمندان آمریکایی فناوری جدیدی 
را عرضه کردند که به تماشاچیان یک فیلم و یا بازیکنان بازیهای ویدیویی اجازه 

می دهد برخوردها و تغییر رویدادهای صحنه را به روشی ملموس درک کنند.
 این فناوری جدید لمسی که »هاپتیکس سارند« )Haptics Surround( نام 
دارد مجهز به یک صندلی ویژه است که »حواس و حرکات« شخصیتهای داخل 

فیلم و یا بازی ویدیویی را به تماشاچی القا می کند. 
این صندلی مجهز به دستگاههای لرزاننده ای به نام »آداپتور« است که احساسات 

مرتبط با هر صحنه فیلم و یا بازی را بر روی پوست کاربر تولید می کند.
افزار کنترل است که می تواند »محرک  »هاپتیکس سارند« مجهز به یک نرم 
مجازی« ایجاد کند. این محرک مجازی به درک حرکت مداوم بر روی پوست که 

بسیار شبیه به حس واقعی هستند کمک می کند.
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کوچک ترین باتری دنیا
باتری خیلی کوچک است، در حقیقت  این 
 AAA 6۰هزار برابر کوچک تر از یک باتری
باتری  این  مخترع   ،Rice دانشگاه  است. 
 6 حدود  باتری  این  اندازه  که  کرده  اعالم 
در  و  است  باکتری  یک  از  کوچک تر  برابر 
نانوتکنولوژی و همچنین در زمینه قراردادن 
کاربرد  انسان  بدن  در  پزشکی  دستگاه های 

خواهد داشت. 

ساعتی با نیروی آندروید
ساعت آندرویدی Coil طرح جدیدی از 
سوی Wimm Labs است که می تواند 
به  را  آندرویدی  مختلف  نرم افزارهای 
یک  ترتیب  این  به  و  بیاورد  ساعت 
خود  مچ  روی  هوشمند  کامال  دستیار 

داشته باشید.
ربات خودآموز

خیلي ها می توانند از همین االن خیالشان را 
باب��ت مرحله بزرگ��ی از تولید ربات ها راحت 
کنن��د. به  نظر می رس��د ک��ه ربات ها بزودی 
خودشان به خودش��ان آموزش خواهند داد. 
Soinn ربات��ی اس��ت که با هم��کاری گروه 
هاسگوای توکیو درس��ت شده و خودش یاد 
می گیرد که امور ساده را چطور انجام بدهد. 
این ربات با ترکیب داده های حس��ی )دیدن، 
لمس��ی و ش��نوایی( و اطالع��ات اینترن��ت 
می تواند راه حلی نو برای مش��کالت خودش 

خلق کند. 
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تلفیق RED EPIC و لنز کانن
احتماال با سری دوربین های شرکت RED آشنا باشید یا نام آنها به گوش تان 
بسیار  ای  حرفه  فیلمبرداری  های  دوربین  کننده  تولید  شرکت  این  باشد.  خورده 
گرانقیمتی است که بیشتر در پروژه های سینمایی مورد استفاده قرار می گیرند. حاال 
یک عکاس و فیلمبردار خوش ذوق و کار بلد، به سراغ دوربین 39هزار دالری سری 
EPIC این شرکت رفته و با تلفیق آن با لنزهای پیشرفته شرکت کانن صحنه های 

بسیار بدیعی را خلق کرده است.
شرکت RED هم به تازگی امکاناتی برای اتصال راحت تر ابزارهای کانن بر روی 
دوربین های اش را معرفی کرده و گفته است که این وسایل تیتانیومی تقریبا 2000 
دالر قیمت خواهند داشت. اما به نظر می رسد  این مبلغ در مقابل قیمت 58 هزار 

دالری یک کیت دوربین RED چیز زیادی به نظر نمی رسد!

ابداع دستکشی برای بهبود دست خط کودکان و عملکرد فضانوردان
دانشمندان موسسه تکنولوژی جورجیا موفق به ابداع دستکش شدند که با 
فضانوردان،  دستهای  و  انگشتها  عملکرد  تواند  می  کوچک  ارتعاشات  ایجاد 
جراحان و مهندسان را بهبود بخشیده و حتی دست خط کودکان را تصحیح 
کند. به گفته محققان موسسه تکنولوژی جورجیا آزمایشهای اخیر بر روی 
این دستکش نشان می دهد میان داشتن حس المسه بهتر و چاالکی انگشتها 
ارتباط مستقیمی وجود دارد. از این دستکش می توان در بسیاری از مواردی 
که فرد باید دستکش به دست داشته باشد اما در عین حال باید حس المسه 
خود را نیز حفظ کند کاربرد خواهد داشت. برای مثال این دستکش می تواند 
در ماموریت های سر هم بندی قطعات در حین راهپیمایی های فضایی بسیار 
و  نشان می دهد عملکرد دستها  بر روی دستکش  باشد.آزمایشها  کاربردی 
انگشتان ۱۰ داوطلبی که در این آزمایش حضور داشتند، در هنگام استفاده 
از این دستکش بهبود پیدا می کند. دشوارترین بخش این آزمایشها زمانی بود 
که فرد باید جسمی را برای سه ثانیه با کمترین نیروی ممکن نگه می داشت، 
این تست حضور  افرادی که در  تمامی  بلغزد.  از دستش  اینکه جسم  بدون 
می  نشان  خود  از  بهتری  عملکرد  دستکش  از  استفاده  هنگام  در  داشتند، 
دادند.شاید روزی این دستکش بتواند به انسانها در کنترل از راه دور روباتها 
نیز کمک کند، البته در صورتی که بتوان ارتعاشات دستکش را به صورت بی 

سیم به دستهای روباتها انتقال داد
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Nokia X1-01 بررسی
برای  ای  ساده  گوشی  یک   01-X1 نوکیا 
به  گیری  تماس  لحاظ  از  اما   ، بود  بررسی 
وسیله ی 2 سیم کارت یک گوشی خوب به 
آرزو می کردیم که سیم  اما   . نظر می رسد 
کارت دوم  آن مانند کارت حافظه ی خارجی 
آن قابلیت تعویض سریع را دارا بود و اگر شما 
2 سیم کارت که یکی از آنها دارای هزینه ی 
باشد  ارزان  رسانی  پیام  دیگری  و  کم  تماس 
سبب می شود که قبض های تلفن همراه خود 
صرفه  خود  های  هزینه  در  و  داده  کاهش  را 

جوبی کنید .
در هر حال نوکیا X1-01 گوشی است که 
عرضه شده تا در بازار بدرخشد . این گوشی 

به آسانی می تواند در بین اعضای خانواده مورد استفاده قرار بگیرد به 
این خاطر که دارای قابلیت های ویژه ای است که در بررسی به آن 

اشاره کرده ایم .
مدت زمان ماندن در حالت استندبای   و نیز مدت زمان مکالمه آن یکی 
از نقاط قوت این گوشی به حساب می آید و شما می توانید به راحتی 

بدون چند روز شارژ می توانید از آن استفاده نمایید.
چراغ قوه و اسپیکر قدرتمند به همراه موزیک پلیر mp3 و نیز رادیو 
موج FM نکاتی اسن که با توجه به پولی که بابت این گوشی پرداخت 
می کنیم بسیار خوب و قابل توجه است . اما نرم افزار سری 30 کمی 

بیش از حد محدود است .  

HTC غول جدید شرکت
تصاویر تلفن همراه جدید شرکت HTC با 
نام HTC Holiday  توسط یکی از اعضای 
از  یکی  که   XDA معروف   بسیار  انجمن 
معروفترین انجمن های توسعه اندروید است 
دارای  همراه  تلفن  این  است.  شده  منتشر 
طراحی بسیار نازک و مدرنی بوده  و دارای 
به  گیگاهرتزی    1.2 ای  هسته  دو  پردازنده 
نمایش  صفحه  و  رم  گیگابایت  یک  همراه 
معروف qhd با تفکیک پذیری 960 * 540 
پیکسل و اندازه 4.5 اینچی نیز می باشد. از 
سایر مشخصات این تلفن همراه می توان به 
داشتن دوربین ۸ مگاپیکسلی در عقب و 1.۳ 

مگاپیکسلی در جلو اشاره کرد.

شایعات درباره آیفون نانو و تغییر دوباره در عرضه آیفون 5
سازترین  خبر   ،5 آیفون  تاخیر  با  عرضه  احتمال  بر  مبنی  شایعاتی  انتشار  از  پس 
گوشی جهان بازهم خبر ساز شد و میلیون ها نفر را همچنان چشم انتظار خواهد 

گذاشت.
پنجم  نسخه   KitGuru سوی  از  منتشرشده  ایستنا،بنابرخبرهای  گزارش  به 
آیفون که ابتدا قرار بود ماه ژوئن روانه بازار شود اما تاریخ عرضه آن 2۳ سپتامبر و 
پس از آن نیز اول اکتبر اعالم شده بود، احتماال بازهم با تاخیر چندماهه تا مارس 

2012 راهی بازار نخواهد شد.
ظاهرا روز اول اکتبر اپل به جای آیفون 5 محصول دیگری را عرضه خواهد کرد. 
محصول جدید اپل که صحبت ها و اخبار زیادی پیرامون آن منتشر شده بود، یک 

گوشی ارزان قیمت تر با نام آیفون نانو خواهد بود.

  تلفن جدید سامسونگ Galaxy R با پردزنده
 Nvidia Tegra وارد بازار شد 

 Galaxy تلفن  جدیدترین  تولید  برای  انودیا  و  سامسونگ 
سامسونگ با یکدیگر همکاری کردند. 

این تلفن هوشمند که Galaxy R نام دارد مجهز به پردازنده 
دو هسته ایی Nvidia Tegra 2 است. 

پردازنده  با  تلفن های هوشمند سامسونگ  تمام  این  از  پیش 
 Galaxy R های ساخت خود این شرکت عرضه شده بودند و
 Tegra اولین تلفن هوشمند این شرکت است که با پردازنده

تولید می شود. 
قدرت گرافیکی پردازنده انودیا باعث می شود بازی ها و نرم 
توضیحات  ادامه  در  شوند.  اجرا  خوبی  به  گرافیکی  افزارهای 

تکمیلی را مشاهده خواهید 
کرد. 

آخرین وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه
یک مقام مسئول در شرکت تامین تله کام با گذشت 
نزدیک به سه ماه از مهلت این اپراتور برای عرضه 
عمومی سیم کارتهای نسل سوم به بازار اعالم کرد 
که شبکه موبایل اپراتور سوم همچنان در حال تست 

فنی است.
تامین  ارتباطات  و  برند  مدیرکل  آرپناهی  شاهین 
تلکام با بیان اینکه ذینفع بزرگ پروژه اپراتور سوم 

موبایل مجموعه تامین تله کام است گفت: این مجموعه بسیار عالقه مند 
است که این پروژه هرچه سریعتر شکل اجرایی به خود گیرد. وی اضافه 
کرد: بخش زیادی از مشکالت این پروژه که به تاخیر در بهره برداری آن 
دامن زد خارج از اختیارات مجموعه تامین تله کام بود اما هم اکنون بخش 

اعظم این مشکالت برطرف شده است. 
وی با بیان اینکه شبکه اپراتور سوم در حال گسترش و همچنان درحال 
تست است اضافه کرد: تمامی تالش مجموعه تامین تله کام براین است 
که در اولین فرصت سیم کارتهای خود را به بازار عرضه کند به نحوی که 
این شبکه هم اکنون در تهران در حال گسترش است و عرضه عمومی سیم 

کارتهای این اپراتور نیز از این شهر آغاز می شود.
کمیسیون  جلسه  در  گذشته  دوهفته  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  زیر 
اپراتور  آخرین وضعیت  به  پاسخگویی  برای  که  مجلس  معادن  و  صنایع 
سوم موبایل برگزار شد اعالم کرد که اپراتورسوم تاکنون توانسته ۸0 آنتن 
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1GHZ اولین گوشی هوشمند با سیستم عامل سیمبیان و پردازنده ، Nokia500
وزن سبک )93گرم( ، و صفحه نمایش لمسی خازنی 3,2 اینچی با وضوح 360x640 و همچنین دوربین 5مگاپیکسلی از 
دیگر ویژگی های آن می باشد. حافظه داخلی آن 2GB می باشد و از طریق اسالت کارت حافظه ی microSD تا 32GB را 

پشتیبانی می کند.
به گزارش گروه فناوری اطالعات هیتنا، از ویژگی های ارتباطی آن می توان به پشتیبانی از شبکه wiFi وGPSوA-GPSو
استاندارد  دارای سوکت صوتی  همچنین  کرد.  اشاره   FM رادیو  Bloetooth2,1وmicroUSBوHSDPA/HSUPAو 
3,5میلی متری می باشد. قاب پشت این گوشی قابل تعویض است و در رنگ های مختلف وجود دارد و برای تناسب با رنگ قاب 
پشت، رنگ صفحه زمینه ی آن را تغییر می دهد. رنگ مشکی آن در سه ماهه سوم سال 2011 و رنگ سفید آن در سه ماه چهارم سال 2011 و رنگ های 

آبی، سبز ، ارغوانی، قرمز،خاکی، نارنجی، صورتی آن هم در بین این دوره به بازار عرضه خواهد شد.

خبر داغ داغ: گوگل شرکت 
موتوروال را یکجا خرید

خریدن  قصد  که  کرد  اعالم  رسما  گوگل  شرکت 
موتوروال را دارد. این یک خرید ۱۲.۵ میلیارد دالری 
برای گوگل است. و از آن مهمتر این خبر به این معنی 
است که گوگل با این کار رسما وارد صنعت سخت 

افزار می شود.
این خبری خوب برای سهام داران موتوروال هم هست. 
چرا که این شرکت در سه ماهه گذشته با یک زیان 
۵۶ میلیون دالری مواجه بوده اما حاال می تواند تا حد 
زیادی از پیشرفت سریع اش اطمینان داشته باشد. از 
دیگر  برای  دهنده  این یک خبر هشدار  دیگر  طرف 
شرکت های سازنده تلفن های اندرویدی مانند سونی 
اریکسون، اچ تی سی، سامسونگ و ال جی خواهد بود. 
گوگل گفته که موتورال را به صورت یک شرکت مجزا 
اداره خواهد کرد. و البته یکی از دالیل اصلی این خرید 
امکان توسعه اندروید در مقابل رقابت مایکروسافت 
و اپل بوده است. مدتی پیش گوگل از اتحاد این دو 
»حق  زیادی  تعداد  گرفتن  دست  در  برای  شرکت 

اختراع های انحصاری« اظهار نارضایتی کرده بود.
شود          می  محسوب  اندروید  پدر  که  روبین  اندی 
این کار یک پیشرفت  انتظار داریم که  می گوید: ما 
هر  باشد.  داشته  همراه  به  اندروید  برای  العاده  فوق 
تغییری  این سیستم عامل  به  نسبت  ما  چند دیدگاه 
به  باز  پلتفرم  یک  عنوان  به  همچنان  و  است  نکرده 
آن نگاه می کنیم. ما همچنان به همکاری مان با دیگر 

شرکت های سازنده ادامه خواهیم داد.
حاال اندروید یک سازنده سخت افزار انحصاری دارد 
و از این پس نام موتوروال را زیاد خواهیم شنید. اسمی 
که طی این سال ها وضعیت مناسبی نداشت، اما حاال 
ممکن است به یکی از محبوب ترین سازندگان تلفن 

هوشمند در جهان تبدیل بشود.

گوشی هوشمند ضدآب  و  ضدضربه سامسونگ!!!

از  محصول  جدیدترین  سامسونگ  شرکت 
سری گوشی های هوشمند Xcover را با نام 
Galaxy Xcover با سیستم عامل اندروید و 
امکانات قابل مالحظه معرفی کرد.به گزارش 
فناوری  خبری  آژانس  خارجی  اخبار  گروه 
اطالعات و ارتباطات، این گوشی هوشمند که 

 Gingerbread به نسخه 3.۲ سیستم عامل اندروید موسوم  به
مجهز شده است، استاندارد IP۶7 دارد که بر اساس این استاندارد 
به صورت ضدآب ساخته شده است و ورود هرگونه گردوغبار 
این گوشی  به سیستم داخلی خود جلوگیری می کند.  آلودگی  و 
همچنین به صورت ضدشوک و ضدضربه ساخته شده است و بر 

این اساس سقوط آن از ارتفاع مشکلی به وجود نمی آورد.
با امکانات معمولی  سری گوشی ها Xcover سامسونگ تاکنون 
روانه بازار می شدند، اما این محصول جدید کلیه امکانات مورد 
نیاز کاربران را در خود جا داده است که گفته می شود سامسونگ 
آن را برای رقابت با Defy موتوروال و Xperia Active سونی 
دوربین  هوشمند  گوشی  است.این  کرده  بازار  روانه  اریکسون 
دیجیتالی 3.۲ مگاپیکسلی همراه  با دو فلش LED دارد و از دیگر 
 ،Wi-Fi امکانات به کار رفته در آن می توان به گیرنده بی سم
 HSDPA پشتیبانی از شبکه مخابراتی ،GPS گیرنده ماهواره ای
با سرعت 7.۲ مگابایت در ثانیه و نمایشگر لمسی ضدخش 3.۶۵ 
اینچی اشاره کرد. این گوشی به گونه ای ساخته شده است که اگر 
به مدت 30 دقیقه در عمق یک متری آب باقی بماند مشکلی 
برای آن به وجود نمی آید بر اساس اخبار منتشر شده، ا گوشی 
قیمت  هنوز  البته  که  می شود  آلمان  وارد  اکتبر  ماه  از  هوشمند 

مشخصی برای آن اعالم نشده است.
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 S60 ایمن ترین خودرو دنیا
سری جدید محصوالت شرکت خودروسازی ولوو موسوم به اس 60 

که نمونه ارتقا یافته آن به زودی در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
وارد  محصول  این  از  نخست  سری  پیش  10سال  ابتدا  در  واقع  در 
لیتر  سه  دارای   S60 گرفت.  قرار  مردم  استقبال  مورد  که  شد  بازار 
حجم موتور شش سیلندر و موتوری پر قدرت است.این خودرو دارای 
قابلیت های زیادی از نظر ایمنی بوده به گونه ای که به تازگی تست 
های متعددی را پشت سر گذاشته و می توان گفت که سرنشینان و 
دید.طراحان  نخواهند  آسیب جدی  وجه  هیچ  به  تصادفات  در  راننده 
این خودرو درصدد ایمنی کامل سرنشینان در حوادث بودند به همین 
که  است  حالی  در  است.این  بخار  اسب   300 آن  موتور  توان  دلیل 
ام  بی  همانند  آئودیA4و  S60نظیر  در  رفته  کار  به  قطعات  کیفیت 
و است و این خودرو می تواند از نظر سرعت با پورشه رقابت کند.

عکس  بدون  میتوان  که  است  پیشرفته  قدری  به  آن  ترمز  سیستم 
العمل راننده اگر فردی در 31 اینچی خودرو قرار گیرد بطور خودکار از 
حرکت بایستدقیمت پایه برای  این خودرو 3۷هزار و۷00دالر است.
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ارایه Spider 458 از سوی فراری در نمایشگاه فرانکفورت
المبورگینی اعالم کرده است که قصد دارد یک خودرو سوپر اسپرت را در نمایشگاه 
خودرو فرانکفورت به نمایش بگذارد.اما فراری رقیب این خودروساز برای ارایه یک 
مدل شگفت انگیز برنامه ریزی کرده است.مدل 458 پر فروش ترین خودرو فراری 
است که احتماال فروش آن پس از نمایشگاه خودرو فرانکفورت افزایش خواهد یافت.

فراری قصد دارد یک نسخه کروکی Spider از 458 کوپه را به عنوان جایگزین 430 
Spider ارایه کند.Spider 458  قرار است با همان موتور 4,5 لیتری با توان  5۷0 
اسب بخار  که در 458 کوپه استفاده می شود ارایه شود.در این صورت این خودرو 
 200 mph 60 می رسد و محدودیت سرعت آن mpgدر کمتر از 4 ثانیه به شتاب

خواهد بود.

 خبرهای کوتاه

المبورگینی از يك رستوران شكايت كرد.
كه  رستوران  اين  است  معتقد  المبورگينی 
مخصوص  مارک  از  است  تورو  دال  نامش 

اين شركت سوءاستفاده كرده است.
 

شركت خودروسازی هیوندای موتورز كره 
جنوبی اعالم كرد كه آوانته پرفروش ترين 
محصول اين شركت بوده است اما كماكان 
فروش آوانته،از سانتافه و سوناتا كمتر است.

ابتدای  از  كه  كرد  اضافه  موتورز  هيوندای 
سال 2012 ميالدی توليد خودروی هيبريدی 

آوانته را آغاز خواهد كرد.

تویوتا بزرگترین خودروساز جهان شد
نشريه فورچون در تازه ترين گزارش خود 
خودروسازان  پردرآمدترين  معرفي  به 
پرداخت.  ميالدي   2010 سال  در  جهان 
ژاپن  موتور  تويوتا  اساس شركت  براين 
 760 و  ميليارد   221 معادل  درآمدي  با 
ميليون دالر عنوان بزرگترين خودروساز 
دارد.  خود  اختيار  در  همچنان  را  جهان 
ميان 500 شركت بزرگ  اين شركت در 
جهان نيز رده هشتم را كسب كرده است.

فولكس واگن  شركت  تويوتا،  از  بعد 
ميليارد   168 معادل  درآمدي  با  آلمان 
ميان  در  را  دوم  رده  دالر  ميليون   41 و 
به  جهان  بزرگ  خودروساز  شركتهاي 

خود اختصاص داد.
خودروساز  بزرگترين  جنرال موتورز، 
آمريكا نيز با درآمدي معادل 135 ميليارد 

و 592 ميليون دالر سوم شد.
 در زير نام 5 خودروساز بزرگ جهان در 
سال 2010 ميالدي به همراه ميزان درآمد 
بزرگ  ميان 500 شركت  در  آنها  رتبه  و 

جهان آمده است:
 760 و  میلیارد   221 موتور،  تویوتا   -1

میلیون دالر، ۸
2- فولکس واگن، 16۸ میلیارد و 41 میلیون 

دالر، 1۳
 592 و  میلیارد   1۳5 جنرال موتورز،   -۳

میلیون دالر، 20
4- دایملر، 129 میلیارد و 4۸1 میلیون دالر، 

24
5- فورد موتور، 12۸ میلیارد و 954 میلیون 

دالر، 25 معرفی خودروی الکتریکی جدید جنرال موتورز
جنرال موتورز می گويد قصد دارد كاديالک Converj را كه يك خودروی فراموش 
جنرال  كند.  ارايه  الكتريكی  لوكس  خودروی  يك  عنوان  به  شد  می  محسوب  شده 
به عنوان مدل  Volt ساخته شود   پايه ی  بر  اين خودرو كه قرار است  از  موتورز 

لوكس Volt نام برده است.

اين خودروساز وعده داده است كه كاديالک Converj الكتريكی بسيار بهتر از ايده 
ی خودروی الكتريكی خواهد بود.توليد Converj در سال 2009  به دليل هزينه ی 
زياد و سود كم متوقف شد و حاال جنرال موتورز معتقد است می تواند اين خودروی 
الكتريكی را پس از فروش بسيار موفق شورلت ولت با هزينه ی كمتر توليد كند.بنا بر 

گزارش ها توليد اين خودرو از سال 2013 آغاز خواهد شد.
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که نمونه ارتقا یافته آن به زودی در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
وارد  محصول  این  از  نخست  سری  پیش  10سال  ابتدا  در  واقع  در 
لیتر  سه  دارای   S60 گرفت.  قرار  مردم  استقبال  مورد  که  شد  بازار 
حجم موتور شش سیلندر و موتوری پر قدرت است.این خودرو دارای 
قابلیت های زیادی از نظر ایمنی بوده به گونه ای که به تازگی تست 
های متعددی را پشت سر گذاشته و می توان گفت که سرنشینان و 
دید.طراحان  نخواهند  آسیب جدی  وجه  هیچ  به  تصادفات  در  راننده 
این خودرو درصدد ایمنی کامل سرنشینان در حوادث بودند به همین 
که  است  حالی  در  است.این  بخار  اسب   300 آن  موتور  توان  دلیل 
ام  بی  همانند  آئودیA4و  S60نظیر  در  رفته  کار  به  قطعات  کیفیت 
و است و این خودرو می تواند از نظر سرعت با پورشه رقابت کند.

عکس  بدون  میتوان  که  است  پیشرفته  قدری  به  آن  ترمز  سیستم 
العمل راننده اگر فردی در 31 اینچی خودرو قرار گیرد بطور خودکار از 
حرکت بایستدقیمت پایه برای  این خودرو 3۷هزار و۷00دالر است.

5 ماه دیگر ایران صاحب پیست فرمول یک می شود
همزمان با دهه ی فجر انقالب اسالمی امسال،اولین پیست فرمول 1 

کشور در مجموعه ی سرزمین 
خواهد  بهره برداری  به  ایرانیان 

رسید.
مدیر پروژه ی فرمول1سرزمین
 ایرانیان با اعالم این خبر گفت:
اصلی  پیست  از  بخش   2
ایرانیان  سرزمین  مجموعه 

قابلیت برگزاری مسابقات در سطح جهانی را دارد و بنا داریم همزمان 
با دهه ی فجر انقالب اسالمی فاز اول این مجموعه را به بهره برداری 
برسانیم.علیرضا صباغ با اشاره به ویژگی های پیست فرمول 1 گفت: 
این پیست دارای استاندارد های بین المللی است و حدود 5 کیلومتر 
طول دارد.طراحی اولیه ی این پیست توسط شرکت تیلکه آلمان بوده 
که این شرکت 11 پیست از 17 پیست برتر جهان را طراحی کرده است 
و هم اکنون بزرگترین رویدادهای این ورزش در پیست های طراحی 
شده این شرکت رخ می دهد.به گفته ی او طراحی تفصیلی این پیست 
توسط شرکت Apex انجام شده و فدراسیون جهان اتومبیلرانی این 
پیست را در تمامی مراحل ساخت برای اعطای همولوگ )استاندارد(

A مورد بازبینی قرار داده است.
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بررسی خودروی شورولت کامارو کانورتیبل گذر موقت در شهر شیراز
از این شماره ما قصد داریم خودروهای لوکس و سوپراسپرت جهان را که در ایران هستند به شما معرفی کنیم.

اولین خودرو شورولت كامارو كانورتيبل است.
کامارو کانورتیبل بر روی پلتفرم )) زتا (( ی جنرال موتورز ساخته و پرداخته شده است.چهره ی این خودرو به وضوح نمایانگر کاماروهای دهه 
ی 60 و70 است.دو چراغ گرد ساده ولی خشن در میان خطوط تیز و شکسته ی بدنه جای گرفته تا نمایی خشن و جذاب به کامارو ببخشد،مدل 
مذکور تنها نمونه ی کانورتیبل در کشور می باشد که چند روزی مهمان شهر شیراز شده است.فرم جلوپنجره با قوسی مالیم به سمت پایین و 
جلو ادامه پیدا می کند تا فرمی تهاجمی به خودرو ببخشد.طراحی کلی کامارو را باید یک ریترو یا بازگشت به گذشته به حساب آورد.طراحی 

این خودرو بسیار جلب توجه کننده و زیبااست و با وجود سقف بازشو برای یک گردش بسیار لذت بخش است .
این اتومبیل دارای یک موتور V 6 با ۳,6 لیتر حجم مجهز به سیستم تزریق مستقیم سوخت به محفظه ی سیلندر برای این شورولت آماده شده 

که می تواند ۳12 اسب بخار نیرو تولید کند.
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اسلحه جدید نیروهای ویژه ارتش آمریکا

تفنگ  یک  بینید  می  که  ای  اسلحه 
تغییر  مدل  یک  بلکه  نیست.  فضایی 
یافته ای از سالح مخصوص نیروهای 
ویژه آمریکا بنام SCAR میباشد که 
در  پلیس  تجهیزات  نمایشگاه  در 
فرمانده  است.  شده  ارایه  پاریس 
متحده  ایاالت  مخصوص  عملیات 
پانزدهم  در   )USSOCOM(
یک  به  خود  نیاز   200۳ سال  اکتبر 
سالح تهاجمی جهت تجهیز نیروهای 
مخصوص را اعالم کرد.این تقاضا که 
اسلحه  های  کمپانی  نظر  سرعت  به 
سازی را به خود جلب کرد نیاز واحد 

مذکور به یک سالح رزمی 
کنونی  های  ماموریت  با  سازگار  که 
باشد  مخصوص  نیروهای  آینده  و 
جدید  سالح  با  متفاوت  کامال  را 
 XM8 یعنی  متحده  ایاالت  ارتش 
از طرح هکلر و کوخ(بیان  )برگرفته 

کرد.
و   XM8 میان  کلیدی  تفاوت 

کالیبره  تک  در   SCAR
باشد.که  می   XM8 بودن 
کالیبر  مهمات  شلیک  برای  فقط 
شده  طراحی  ناتو   5.56x45mm
که  متفاوت  کامال  نگرشی  است.با 
ماموریت  میان  تفاوت  از  برخاسته 
متحده  ایاالت  ارتش  نظام  پیاده  های 
است،SCARمی  وی      ژه  نیروهای  و 

باید توانایی شلیک کالیبر های 
های  میدان  در  موجود  مختلف 
و  ناتو  استاندارد  نوع  از  چه  را  نبرد 
داشته  روسی  استاندارد  نوع  از  چه 
دو  در   SCAR ابتدا  در  باشد. 
قابلیت  با   SCAR-L سبک  گونه 

ناتو   5.56mm مهمات  شلیک 
با   SCAR-H سنگین  گونه  و 
پرقدرت  مهمات  شلیک  توانایی 
شد.  ساخته  ناتو   7.62x51mm
ها  سالح  این  شد  اشاره  که  همانطور 
کالیبر  مهمات  کوچک  تغییراتی  با 
و   M4۳ روسی   7.62x۳9mm
رمینگتون   6.8x4۳mm SPC
ذکر  کند.شایان  می  شلیک  نیز  را 
است ماهیت ماموریت های نیروهای 
پشت  در  معموال  که  مخصوص 
نیاز  گیرند  می  انجام  دشمن  خطوط 
به چنین توانایی را در سالح اجتناب 
ناپذیر             می سازد زیرا استفاده از 
خشاب سربازان کشته شده ی دشمن 
در صورت اتمام مهمات امتیاز بزرگی 
شود.  می  محصوب  دشمن  خاک  در 
 SCAR هر دو گونه سبک و سنگین
استاندارد)S(،جنگ  نوع  سه  در 
های  درگیری  و  شهری  های 
تک  نهایت  در  و   )CQC(نزدیک
است. شده  ساخته   )SV(تیرانداز
در  بدون  سالح  نوع  شش  این  تمام 
جهت  از  ترکیب  و  کالیبر  گرفتن  نظر 
و  تعمیر  و  ها،هندلینگ  کنترل  طرح 
جانبی  لوازم  همچنین  و  نگهداری 
کامال مشابه  و دوربین  شامل چشمی 

همدیگر هستند.
 US فرماندهان   2004 سال  اواخر  در 
SOCOM به طور رسمی موفقیت 
بلژیکی  شرکت  آمریکایی  شعبه 
 Fabrique Nationale
کرد.ناگفته  اعالم  را   Herstal
نماند شرکت     تابعه ی این کمپانی 
بلژیکی در ایاالت متحده کار ساخت 
نمونه ی اولیه و همچنین تولید سری 

در  و  گرفته  عهده  بر  را  سالح  این 
سالح  اولین  نیز   2005 سال  اواسط 
کماندوهای  دست  به  تولیدی  های 
ذکر  رسید.قابل   USSOCOM
مانند  نیز   USSOCOM است 
نیروی دریایی ایاالت متحده از کلمه 
سالح  شناسایی  در   »MARK«
می  استفاده  خود  مخصوص  های 
 SCAR های  سالح  نتیجه  در  کند 
گونه  برای   16.MK رسمی  طور  به 
سبک و MK.17 برای گونه سنگین 
نام گذاری شدند.این سالح به تدریج 
جایگزین سالح های در حال استفاده 
 25.MK و   M14،M16،M4 ی 

خواهند شد.
تفاوت  بزرگترین  از  یکی  شاید 
های  سالح  با   FN SCAR های 
آن  طراحی  ویژگی  در  دیگر  نوین 
از  برگرفته  سالح  این  بطوریکه  است 
روی  از  کامال  و  نبوده  دیگری  سالح 
است. رسیده  تولید  مرحله  به  کاغذ 
 FN SCAR های  گونه  تمام  در 
کورس  با  گازی،پیستون  مکانیزم 
کوتاه و همچنین قفل گلنگدن از نوع 
این  گلنگدن  دارد.سیستم  چرخشی 
اتوماتیک  سالح  شبیه  تقریبا  سالح 
 SAW FN Minimi/M249

کمتری  حساسیت  سیستم  است.این 
دیگر  و  خاک  و  ریز،گرد  شن  به 
است  ممکن  که  دارد  خارجی  اجسام 
 FN مکانیزم خزانه را پر کند.مکانیزم
SCAR از این نظر مزیت فوق العاده 
دارد.دو   M16 پالنجر  سیستم  بر 
 SCAR-H و SCAR-L گونه
قطعات  اشتراک  درصد  نود  حدود 
کمترین  در  سالح  این  دارند.کالیبر 
سایز  به  تغییرات  حداقل  با  و  زمان 
تبدیل  خود  تر  کوچک  یا  و  تر  بزرگ 
در  باید  تغییرات  این  که  شود  می 
لوله  تعویض  با  همچنین  و  مکانیزم 

اعمال می شود.
مربوطه  های  اهرم  و  ماشه  واحد  در 
وجود  دست  دو  هر  از  استفاده  امکان 
شلیک  حالت  انتخاب  اهرم  و  داشته 
اتوماتیک  و  تیر  تک  حالت  در  فقط 
از  خبری  و  است  شده  عرضه  کامل 
سه  یا  دو  منقطع  های  شلیک  حالت 
این  قنداق  نماند  ناگفته  نیست.  تیره 
باز  و در حالت  تا شده  بغل  از  سالح 
تیرانداز  تک  گونه  برای  هم  محلی 
لوازم  است.تمام  شده  گرفته  نظر  در 
جانبی این سالح با تبدیل های ریلی 
قابل  و  شده  نصب  طرفین  و  باال  از 
ذکر است هیچ گونه پیش بینی برای 
انجام  سالح  این  در  سرنیزه  نصب 
نگرفته.خشاب این سالح تقریبا نوع 
و  بوده   M16 خشاب  شده  بهسازی 
دادن  جای  توانایی  بزرگ  کالیبر  در 
از  آینده  در  احتماال  که  دارد  تیر   20 به 
خشاب های کاسه ای استفاده خواهد 

شد.
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WASP KNIFE کارد انفجاری
كارد WASP يك كارد شكاری معمولی نيست. اين كارد پس 
از ضربه زدن يك كپسول از گاز فشرده شده را به درون بدن 
حيوان قربانی تزريق ميكند كه اين كار باعث يخ زدن و انفجار 
فوری اندام حيوان ميشود…به گفته شركت سازنده، حجم گاز 
اندازه  تزريقی به قدری است كه محل ضربه خورده فورا به 
يك توپ بسكتبال متورم و منفجر ميشود. البته توجيه ساخت 
چنين كاردی اين بوده كه برای كشتن كوسه ها و خرس های 
وحشی در مواقع خطر ساخته شده. و اين مكانيسم به اين دليل 
در آن طراحی شده كه خيلی سريع حيوان حمله كننده را از 

پای در بياورد. اما به هر حال اين كارد خيلی آزادانه فروخته 
ميشود. به همين دليل اعتراضاتی هم در انگلستان به فروش اين 

كارد شده است.

سیستم جمع آوری اطالعات نبردZOOPARK-1 ، چشم و گوش فرمانده
سیستم جمع آوری اطالعات نبرد 1L219M موسوم به Zoopark1 به منظور کشف خودکار موقعیت توپخانه های دشمن )خمپاره ، 
توپخانه سنگین ، موشکهای بالستیک تاکتیکی( بر اساس شلیک های آنها ، تخمین تلفات ، تغذیه ی اطالعاتی و کنترل آتش واحدهای 
توپخانه و فرماندهی خودی ساخته شده است. میتواند موقعیت توپخانه های دشمن را قبل از اصابت گلوله های آن به هدف کشف 
کند و با تغذیه ی واحدهای خودی با اطالعات و موقعیت واحدهای توپخانه ای دشمن ، اصالح موقعیت لحظه به لحظه و کنترل آتش 
موثر ، دقت و کارایی آتش خودی را بین 2 تا 2,5 برابر تقویت کرده و توپخانه ی دشمن را قبل از هر حرکتی زمینگیر کند.سیستم جمع 
آوری اطالعات Zoopark1 در کل از یک رادار فاز آرایه که روی شاسی نفربر MT-LBu سوار شده  تشکیل میشود . همچنین برای 
تامین انرژی رادار یک منبع تغذیه ی قوی الکتریکی T2۳0P4RPM1 نیز در این سیستم تعبیه شده است . همچنین رادار مونوپالس ۳ 
بعدی )۳D( به منظور بررسی توپوگرافیک میدان نبرد و سیستم جهت گیری مستقل نیز به عنوان ابزار کمکی در این سیستم نصب شده 
اند .رادار فاز آرایه ی این سیستم که روی باند L و G کار میکند ، قابلیت پوشش 60 درجه منطقه ی جلوی خود را داراست و میتواند 
همزمان تا 70 هدف را کشف و تا 12 هدف را ردیابی و کشف موقعیت کند . این رادار میتواند پس از اولین شلیک ، واحد های خمپاره 
ای را تا برد 20 کیلومتری ، واحدهای توپخانه ای را تا برد 15 کیلومتری ، واحدهای موشک انداز )MLRS(  را تا برد ۳0 کیلومتری و 

واحدهای موشکی تاکتیکی را تا برد 40 کیلومتری کشف کند.
همچنین پس از اولین شلیک واحدهای دشمن ، رادار میتواند کنترل آتش خودی برای واحد های خمپاره ای دشمن تا برد 22 کیلومتر 

)با خطای  برد 20 کیلومتر  تا  ، واحدهای توپخانه ای  متر(  )با خطای متوسط ۳5 
متوسط 45 متر( ، واحدهای موشک انداز )MLRS( تا برد ۳5 کیلومتر )با خطای 
متوسط 60 متر( و موشکهای بالستیک تاکتیکی تا برد 40 کیلومتری )با خطای 75 

متر( را فراهم کند .
تجهیزات سیستم جمع آوری اطالعات ZOOPARK1 به شدت برای مقاومت در 
برابر جنگ الکترونیک و تشعشعات الکترومغناطیسی تقویت شده است و به لطف 
مانورپذیری و تحرک  قابلیت  MT-LBu سیستم ZOOPARK1 دارای  شاسی 

باالست، زمان استقرار این سیستم 5 دقیقه است .

جلیقه ضد گلوله چگونه عمل می کند؟ 
جلیق��ه های ضد گلوله س��خت از صفحه های فلزی و یا س��رامیکی 
ضخیم ساخته می شوند و به اندازه کافی برای انحراف گلوله و سایر 
س��الح ها مقاومند. م��واد بکار رفته در این جلیقه ه��ا، گلوله ها را با 
همان نیرویی که به داخل در حال وارد ش��دن است به خارج هل می 

دهند. به این ترتیب جلیقه غیر قابل نفوذ خواهد بود.
جلیقه های ضد گلوله سخت حفاظت بیشتری را نسبت به جلیقه های 
ضد گلوله نرم ایجاد می کنند ولی طاقت فرس��اتر هس��تند. افسرهای 
پلی��س و کارکنان نظامی این نوع از ل��وازم حفاظتی را در هنگامی که 
میزان خطر احتمالی باال باش��د به تن می کنند ولی برای استفاده های 
روزم��ره عموما از جلیقه های ض��د گلوله نرم که می توان به صورت 

ژاکت یا تی شرت معمولی به تن کرد، استفاده می کنند.
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عکس 

راهنمای دیدن عکس 
برای دیدن عکس صورت خود را به مانیتور نزدیک کنید سپس آرام آرام از مانیتور دور شوید در این 
لحظه باید مانیتور را یک شیشه صاف و روشن در نظر بگیرید و شما باید فوکوس چشم خود را طوری 

تنظیم کنید که انگار میخواهید پشت شیشه را ببینید .
عکس تار میشود اما پس از چند لحظه دقت عکس پنهان شده را میتوانید براحتی ببینید.

لذت پیدا کردن و دیدن عکس نهفته را از دست ندهید.

عکس نهفته در تصویر باال را به همراه اطالعات دقیق خود به 
ایمیل Danesh.Tec@gmail.com   اطالع دهید.

به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.
www.DaneshMag.Com
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 امضا شناسی 
مي کنند  امضاء  ساعت  عقربهاي  طرف  به  که  کساني   *

انسان هاي منطقي هستند.
* کساني که بر عکس عقربه هاي ساعت امضاء مي کنند 

دیر منطق را قبول مي کنند و بیشتر غیر منطقي هستند.
* کساني که از خطوط عمودي استفاده مي کنند لجاجت 

و پافشاري در امور دارند.
* کساني که از خطوط افقي استفاده مي کنند انسان هاي 

منّظم هستند.
امضاء مي کنند در کودکي سختي  با فشار  * کساني که 

کشیده اند.
* کساني که پیچیده امضاء مي کنند شّکاک هستند. 

داراي  مي نویسند  فامیل  خود  امضاي  در  که  کساني   *
منزلت هستند. 

* کساني که اسمشان را مي نویسند و روي اسمشان خط 
مي زنند شخصیت خود را نشناخته اند.

مي کنند،  امضاء  بیضي  و  دایره  حالت  به  که  کساني   *
کساني هستند که مي خواهند به قله برسند

حاال بگو ببینم شما چه طوری امضا میکنی؟؟؟

جمالت پشت کامیونی
آب رادياتور ماشين بخور محتاج نامردان نباش!

آدم ديوانه را بنگی بس است خانه پرشيشه را سنگی بس است!
اگر از عشقت نكنم گريه و زاری  / به جهنم كه مرا دوست نداری!

اگر خواهی بميری بی بهانه / بخور ماست وخيار وهندوانه! 
تا جام اجل نكردم نوش / هرگز نكنم تو را فراموش!

جهان باشد دبستان و همه مردم دبستانی / چرا بايد شود طفلی ز روز امتحان غافل؟!!

چند تعریف واقعا علمی!!!
خسيس : كسي كه وقتي خانه اش آتش مي گيرد براي اينكه پول تلفن ندهد تا اداره آتش نشاني بدود. 

خوش بين : مردي كه تصور كند وقتي زني پاي تلفن خداحافظي كند گوشي را خواهد گذاشت.
الكل : مايه گرانبهايي كه همه چيز را محفوظ نگاه مي دارد مگر اسرار را.

سوءظن : سعي در دانستن چيزيكه بعدا« انسان آرزو مي كند اي كاش آنرا نمي دانست.

به اصطالح لطیفه
2تاديوونه به هم ميرسن، اولی: تو دستم چيه؟ دومی: اتوبوس؟!!! اولی: قبول نيست.صدای بوقش رو شنيدی .
طرف تو مشهد بچش گم میشه نذر می کنه و میگه : یا امام رضا دستم به دامنت، بچم پیدا بشه، دیگه غلط کنم بیام مشهد !

  حتما حتما نظر های خودتون رو برای ایمیل ما ارسال کنید. به سایت ما هم سر بزنید و مطالب رو هر روز دنبال کنید:
www.DaneshMag.com      Danesh.Tec.@gmail.com 

پَ�َ�� ن��ه پَ�َ���
- در پاركينگ و باز كردم برم تو يارو اومده جلوش 

پارک كرده ميگه می خوای بری تو؟
پَ�َ�� ن��ه پَ�َ�� درو باز كردم هوای كوچه عوض شه.

پول  كلی  رفتم  بود  گرفته  ويروس  يه  كامپيوترم   -
بعِد سه ساعت اسكن،  دادم،  اورجينال  آنتی ويروس 
ويروسه رو پيدا كرده پيغام داده: آيا مطمئن هستيد كه 

می خواهيد اين ويروس را حذف كنيد؟
پَ�َ�� ن��ه پَ�َ��� می خوام ازش نگهداری كنم بزرگ 

بشه، بشه عصای دستم نور چشام.
- سر جلسه كنكور گزارشگر اومده باال سر بچه ميگه 

اومدی كنكور بدی؟
پَ�َ�� ن��ه پَ�َ����� اومدم ببينم چه خبره اينجا شلوغه!

ميگه:  چقدره؟  موجودی حسابت  ميگم  شوهرم  به   -
چقدر  ببينم  خوام  می  پَ�َ��  ن��ه  ميخوای؟پَ�َ��  پول 

ديگه با بيل گيتس فاصله داريم.

تموم شد؟ 
ــ کل مجله رو از اینا می نویسیم براتون. ـَ ـَ ـ َنــ پ ـَ ـَ پ
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             دوستان ما
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وبسایت دانلود رایگان
www.FreeDownload.Ir

دانلود رایگان هر آنچه میخواهید

سایت دانلود پي سي دي
www.P30day.Com

www.MihanScript.Ir

www.FarsiKetab.Com
www.Irpdf.Com

www.ParsBook.Org

www.SoftAbad.Com
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با تشکر از کتابخانه های: 
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حرف هایتان را برایمان بفرستید.

Danesh.Tec@gmail.com

ارسال  به  مایل  که  عزیزی  دوستان 
مطالبشان در این مجله می باشند. 

را  خود  درخواست  که  است  کافی 
برایمان ارسال نمایند.

Danesh.Tec@gmail.com

وبسایت مجله الکترونیکی دانش 
نویسنده و مترجم می پذیرد.

www.DaneshMag.com :منتظر شما هستیم


